
Gemeente actueel

Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 4 februari 2021

Markt tijdelijk naar de Dommeldalseweg

Start herinrichting Heuvel deelplan 2B 
Afgelopen maandag is gestart met de herinrichting van 
deelplan 2B van de Heuvel (zie illustratie onderaan het artikel) 
in Geldrop. Dit plan maakt deel uit van het centrumplan 
Geldrop waarin we samen met alle betrokken partijen werken 
aan een vitaal, compact en gastvrij centrum. Wat dit inhoudt 
staat beschreven in de centrumvisie op www.geldrop-mierlo.nl

Verplaatsing markt naar de Dommeldalseweg
Hiervoor moet de markt tijdelijk worden verplaatst. Het was 
niet mogelijk om de markt te verplaatsen naar De Bleek en de 
Molenstraat. Dit was oorspronkelijk de bedoeling. De markt 
komt nu vanaf 10 februari op de Dommeldalseweg te staan.

Wat gaan we doen?
Om de overlast te beperken gaan we de werkzaamheden 
gefaseerd uitvoeren, zie onderstaande tekening. De 
werkzaamheden starten op maandag 1 februari (fase 1) en 
gaan naar verwachting tot 16 juli 2021 duren. Dan wordt 
fase 6 afgerond.

Fasering werkzaamheden

Bereikbaarheid winkels/panden
Tijdens de werkzaamheden blijven de aangelegen panden 
bereikbaar via een loopstrook voor de winkels. 

Het vernieuwen van het trottoir/loopstrook direct voor de 
winkel wordt in overleg met de aangelegen winkelier(s) 
uitgevoerd. 

De parkeerplaats Heuvel (fase 5) blijft tijdens de 
werkzaamheden zo veel als mogelijk beschikbaar voor 
bezoekers.

Ontwerp Heuvel deelplan B
Hieronder ziet u hoe het tweede deel van de Heuvel eruit 
komt te zien. De herinrichting moet 16 juli klaar zijn.

Contactpersoon uitvoering Gemeente
Mocht u behoefte hebben aan meer informatie  dan kunt u 
ook contact opnemen met Bas van Lieshout of Will van Dijk 
via telefoonnummer (040) 289 38 93.

Boa’s altijd 
uitgerust met 
bodycams
De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van 
gemeente Geldrop-Mierlo dragen vanaf 1 februari 2021 
altijd een bodycam op hun uniform. Uit een recente pilot 
blijkt dat het dragen van bodycams bijdraagt aan een 
veiligere werkomgeving van deze handhavers. Daarom 
heeft het college van burgemeester en wethouders van 
Geldrop-Mierlo besloten om de boa’s structureel uit te 
rusten met een bodycam.

Positieve ervaringen na gezamenlijke pilot
Van 18 november tot en met 19 december 2020 hebben de 
boa’s van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Son en Breugel en 
Nuenen als proef bodycams gedragen. Na afl oop van de pilot 
hebben de gemeenten de ervaringen gedeeld en geëvalueerd. 
De ervaringen zijn positief: de bodycam wordt door een 
meerderheid van de boa’s gezien als een toegevoegde 
waarde en het draagt bij aan het veiligheidsgevoel.

Stijging van geweld tegen handhavers
In de afgelopen jaren – en zeker de afgelopen maanden - is 
een stijging van agressie en geweld te zien tegen medewerkers 
met een publieke taak, bijvoorbeeld tegen gemeentelijke 
handhavers. Ook de boa’s in Geldrop-Mierlo hebben tijdens het 
handhaven op straat soms te maken met agressie, wat zorgt 
voor een onveilig gevoel. Dat is ongewenst en onacceptabel, 
want onze handhavers moeten veilig hun werk kunnen doen. 
Om hen te beschermen en hun veiligheidsgevoel te vergroten, 
is besloten de handhavers uit te rusten met bodycams.

Werkwijze van de bodycam
Een bodycam is een kleine, draagbare videocamera die 
bevestigd wordt en goed zichtbaar is op de kleding van de 
boa. De bodycam staat niet standaard aan, maar zodra een 
situatie uit de hand dreigt te lopen kan de boa de camera 
aanzetten. De opnames die met de bodycam worden gemaakt 
zijn versleuteld en kunnen daardoor niet zomaar worden 
bekeken, bijvoorbeeld als een bodycam gestolen zou worden. 

Wat doet de gemeente met de opnamen?
De gemeente Geldrop-Mierlo bekijkt de beelden alleen als hier 
een uitleesverzoek voor komt. Dit verzoek kan van degene die 
gefi lmd is komen of van de boa of politie. De beelden kunnen 
gebruikt worden om daders op te sporen, of als bewijs in 
een strafzaak. De beelden kunnen ook worden gebruikt voor 
trainingsdoeleinden en als bewijslast door politie en Openbaar 
Ministerie. Opnamen die niet opgevraagd worden, worden 
binnen 28 dagen vernietigd. Meer weten over het gebruik van 
de bodycams? Lees de veelgestelde vragen op onze website 
www.geldrop-mierlo.nl.

5 Februari warmetruiendag: 
‘Verwarm elkaar, niet de wereld”
De schoonste energie is de energie die je niet gebruikt. 
Daarom gaan we jaarlijks in februari energieverspilling 
te lijf via de actie Warmetruiendag. Meedoen is simpel: 
trek een extra warme trui aan, zet de verwarming lager 
en bespaar 6% energie en CO2 per graad. Hoe lager ons 
energieverbruik is, hoe minder zonneparken we hoeven 
aanleggen. 

Warmetruiendag in coronatijden
Vanwege de maatregelen tegen corona gaat veel energie 
verloren. Kantoren en scholen worden verwarmd ook al werken 
er maar weinig mensen. Waar wel volop wordt doorgewerkt 
of -geleerd, moeten de ramen veelal ook op ijskoude dagen 
open omdat gangbare ventilatiesystemen niet voldoen aan 
corona-eisen. De horeca heeft (begrijpelijk) afgelopen jaar 
volop geïnvesteerd in energie slurpende terrasverwarmers en 
de vrees is dat die na de pandemie in werking blijven. Het 
Nederlandse klimaatbeleid loopt door coronamaatregelen 
achterstanden op. Intussen zijn we binnen de EU bijna de 
slechtste wat betreft hernieuwbare energie. Ondanks een 
fl inke toename komen we niet verder dan 8,7%. We willen 
toch zeker niet het zwarte schaap blijven! 

Sla munt uit je trui!
Als heel Nederland op één dag één graad lager stookt, 

besparen we 6,3 miljoen kilo CO2. Doen we dat een heel 
stookseizoen lang, dan besparen we bijna 30% van de CO2-
reductie die Nederland in 2030 in de bebouwde omgeving wil 
realiseren. Samen hebben we dus veel impact! 
“Energiebesparing geeft gezinnen en instellingen de meeste 
zekerheid over hun uitgaven,” zegt directeur Petra Lettink 
van Klimaatverbond Nederland. “Het vrolijke symbool van 
energiebesparing, de warme trui, zal steeds belangrijker 
worden!” De warme trui staat symbool voor wat iedereen 
zelf kan doen: woningisolatie + thermostaat omlaag + warme 
kleding + groene energie. 

De toekomst is nu
Met zijn allen kunnen we bereiken dat we in 2050 
energieneutraal zijn, wat van groot belang is voor onze (klein)
kinderen. Willen we klimaatverandering, zeespiegelstijging en 
teloorgang van biodiversiteit beperken, dan moeten we alles 
op alles zetten. Buitenverwarming past niet in het plaatje. 
Koelen met airco’s evenmin: dat kost nog meer energie dan 
verwarmen. Klimaatverbond Nederland pleit daarom voor een 
aanpak die warmte en koelte in samenhang benadert.

Tips, lesideeën, zelftest en meer
Op www.warmetruiendag.nl kun je acties, tips en ideeën 
vinden en aanmelden. Er staan ook een klimaatzelftest 

en inspirerende interviews. MilieuCentraal geeft allerlei 
klimaattips op de website: www.milieucentraal.nl/klimaat-
en-aarde/klimaatklappers/grootste-klappers. Handige 
energiebespaartips binnenshuis kun je vinden op www.
milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-
en-koelen. 
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Informatieavond zonnepanelen op 
23 februari
Geldrop-Mierlo is één van de 12 gemeenten die meedoet aan 
het zonnepanelenproject De Groene Zone. Woningeigenaren 
die deelnemen kunnen snel en gemakkelijk zonnepanelen 
laten plaatsen zonder eigen investering. 
Wil je meer informatie? Kom dan naar de digitale 
informatieavond op dinsdag 23 februari van 19:30 tot 
21:00 uur.

Aanmelden digitale informatieavond
Aanmelden voor de informatieavond kan via 
www.degroenezone.nl. Na aanmelding ontvang je een 
bevestigingsmail met deelnamelink (check ook je spambox). 

Hoe werkt het?
De deelnemende gemeenten kopen gezamenlijk 
zonnepanelen in en schieten de kosten voor. Dit betekent dat 
je zelf geen aanbetaling hoeft te doen voor de zonnepanelen. 
In maximaal 15 jaar, tegen 1,35% rente, los je de lening 
maandelijks af bij de gemeente.

Besparen vanaf de eerste maand
Al vanaf de eerste maand heb je fi nancieel voordeel: de 
opbrengst is namelijk hoger dan je maandelijkse afl ossing. 
Daarnaast krijg je 15 jaar lang garantie. Per gemeente is een 
beperkt aantal plekken beschikbaar. Wees er dus op tijd bij!

RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Boerenzwaluw 52 in Mierlo
Datum ontvangst : 24 januari 2021
Omschrijving : plaatsen overkapping
Zaaknummer : 20210027

Locatie : Boerenzwaluw 52 in Mierlo
Datum ontvangst : 24 januari 2021
Omschrijving : plaatsen speeltoestel
Zaaknummer : 20210028

Locatie : Industriepark 6 in Geldrop
Datum ontvangst : 25 januari 2021
Omschrijving : bouwen nissenhut ten behoeve van  
  voedselbank
Zaaknummer : 20210029

Locatie : Elendil 27 in Geldrop
Datum ontvangst : 26 januari 2021
Omschrijving : plaatsen dakkapel
Zaaknummer : 20210030

Locatie : Waterpoort 26 in Geldrop
Datum ontvangst : 26 januari 2021
Omschrijving : plaatsen airconditioner met   
  buitenunit
Zaaknummer : 20210031

Locatie : Schoutstraat 25 in Geldrop
Datum ontvangst : 27 januari 2021
Omschrijving : realiseren uitbouw achterzijde  
  woonhuis
Zaaknummer : 20210033

Locatie : Eendenpoel 12 in Mierlo
Datum ontvangst : 27 januari 2021
Omschrijving : reviseren milieuvergunning
Zaaknummer : 20210036

Locatie : Wede 41 in Geldrop
Datum ontvangst : 27 januari 2021
Omschrijving : realiseren aanbouw
Zaaknummer : 20210037

Verlenging beslistermijn aanvragen 
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Heuvel 22A in Geldrop
Omschrijving : tijdelijk verbouwen kantoor naar  
  mantelzorgruimte
Zaaknummer : 20200592

Locatie : Genoenhuizerweg 7 in Geldrop
Omschrijving : verbouwen monumentale boerderij
Zaaknummer : 20200620

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure (2)

Locatie : Morgenland 38 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 26 januari 2021
Omschrijving : vergroten berging en plaatsen  
  opbouw
Zaaknummer : 20210008

Locatie : Vlinderlaan 68 in Mierlo
Verzenddatum besluit : oprichten woonhuis
Omschrijving : 26 januari 2021
Zaaknummer : 20200589

Locatie : Bogardeind, Eindhovenseweg,  
  Nuenenseweg, Geldropseweg en  
  bij  het Stationsplein in 
  Geldrop-Mierlo

Verzenddatum besluit : 28 januari 2021
Omschrijving : plaatsen bannermasten
Zaaknummer : 20200459

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning met 
reguliere procedure (2)

Locatie : Dorpsstraat 160  in Mierlo
Verzenddatum besluit : 26 januari 2021
Omschrijving : plaatsen lichtbak
Zaaknummer : 20200507

Ontwerpbesluit aanvragen omgevingsvergunning met 
uitgebreide procedure (3)

Locatie : Gijzenrooiseweg 13 in Geldrop
Datum ter inzage : 5 februari 2021
Omschrijving : wijzigen brandmeldinstallatie
Zaaknummer : 20200391

Inzagetermijn en bezwaar maken?

Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Dit is een 
kennisgeving. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet 
mogelijk. Dit kan pas nadat er een besluit is genomen.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze 
besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 
verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 10101, 
5660 GA Geldrop. Als het spoed heeft, kunt u tegelijk met uw 
bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening 
indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-
Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch. 

Voor bekendmakingen met nummer 3 geldt: De besluiten 
en overige stukken liggen vanaf de dag na publicatie zes 
weken ter inzage. Om de stukken in te zien maakt u een 
afspraak via www.geldrop-mierlo.nl of telefoonnummer 
(040) 289 38 93. Tegen deze besluiten kunt u binnen zes 
weken vanaf de dag na publicatie, uw zienswijze indienen 
bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 10101, 5660 GA 
Geldrop. Tijdens deze periode kunt u ook een mondelinge 
zienswijze indienen. U kunt alleen beroep tegen het 
uiteindelijke besluit indienen als u een zienswijze heeft 
ingediend tegen het ontwerpbesluit. Voorwaarde is wel dat u 
belanghebbende bent.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of beroep 
bij de overheid, kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl.
Wilt u meer weten over aanvragen en besluiten? Neem 
dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 
(040) 289 38 93.

Verleende vergunningen APV/bijzondere wetten

Locatie :   Geldrop-Mierlo 
Verzenddatum besluit : 2 februari 2021
Omschrijving :   het houden van een online collecte  
  (potgrondactie) door Scouting  
  Mierlo in de periode 7 februari tot  
  en met 6 maart 2021. 
Zaaknummer :   114098 

Inzagetermijn en bezwaar maken? 
Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Als het spoed heeft, 
kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Meer informatie 
Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar of beroep 
bij de overheid, kijk dan op www.geldrop-mierlo.nl. 

Wilt u meer weten over aanvragen en besluiten? Neem 
dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 
(040) 289 38 93.

bevestigingsmail met deelnamelink (check ook je spambox). beperkt aantal plekken beschikbaar. Wees er dus op tijd bij!

Groei mee naar een gezond klimaat!

www.facebook.com/gemeente.geldropmierlo
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COLLEGEBESLUIT

INTREKKEN GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-
Mierlo heeft op 26 januari 2021 besloten:
• de gehandicaptenparkeerplaats vlakbij de woning 

Roerdomphof 18 in Geldrop in te trekken;

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze 
locatie ligt vanaf 5 februari 2021 voor iedereen zes weken 
ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, 
De Meent 2 in Geldrop. Het besluit is ook in te zien op 
www.geldrop-mierlo.nl.
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes 

weken bezwaar maken. Dit kan online, via www.geldrop-
mierlo.nl bij Snel aanvragen, Bezwaar. U kunt ook schriftelijk 
uw bezwaarschrift indienen, gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA 
Geldrop.

Bij spoed kunt u bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector 
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, 
een voorlopige voorziening aanvragen.

INTREKKEN GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-
Mierlo heeft op 28 januari 2021 besloten:
• de gehandicaptenparkeerplaats vlakbij de woning 

Carpinistraat 93 in Geldrop in te trekken;

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze locatie 
ligt vanaf 5 februari 2021 voor iedereen zes weken ter inzage in 
de publiekshal van het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. 
Het besluit is ook in te zien op www.geldrop-mierlo.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Dit kan online, 
via www.geldrop-mierlo.nl bij Snel aanvragen, Bezwaar. 

U kunt ook schriftelijk uw bezwaarschrift indienen, gericht 
aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. 

Bij spoed kunt u bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector 
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, 
een voorlopige voorziening aanvragen.


