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Gemeente actueel
Carnavalsboodschap burgemeester
van Bree
Geen prinsonthullingen en prinsenrecepties, geen
optochten, geen tonpratersavonden en ook geen carnaval
zelf. Burgemeester Jos van Bree heeft met een video alle
carnavalsvierders afgelopen week een hart onder de riem
gestoken. De boodschap is terug te kijken via ons YouTube
kanaal.
Waardeert u onze ﬁlmpjes?
Laat het ons weten door een duimpje of reactie te geven!
En wilt u geen video’s meer missen? Abonneer u dan op ons
kanaal en vindt onze video’s als eerste in uw YouTube-tijdlijn.

Afvalinzameling bemoeilijkt door
gladheid
Vanaf maandag heeft Cure de inzameling van de grijze en
groene bakken weer opgepakt volgens het normale schema.
Veel straten in woonwijken bleken echter spekglad waardoor
voertuigen niet vooruit kwamen in de straten of zelfs gingen

schuiven. Helaas bestaat er dus een kans dat uw container
niet is geleegd deze week. Ook de inzameling van het oud
papier is hierdoor deze week niet doorgegaan.
Op de volgende ophaaldag voor restafval, mag u extra
vuilniszakken naast uw container aanbieden. Wilt u niet
zo lang wachten? U mag huishoudelijk afval ook naar de
milieustraat brengen. Deze zijn geopend volgens de normale
openingstijden.
Meer informatie of vragen?
Houd voor meer informatie de website van Cure www.cureafvalbeheer.nl in de gaten of kijk in de Cure Afval App. Deze
app is gratis te downloaden in de Google Play of in de App
store. Zet notiﬁcaties aan om actuele berichten te ontvangen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice
van Cure: 040 – 2500 130 of klantenservice@cureafvalbeheer.nl.

‘Mijnhuispast’ helpt ouderen bij
comfortabel en veilig wonen
In het voorjaar 2021 start Seniorenbelangen GeldropMierlo met het programma ‘MijnHuisPast, een programma
om senioren te helpen langer zelfstandig te blijven wonen.
Woonadviseurs zullen wijkgericht te werk gaan, te beginnen
in De Akert. De uitvoering van het project vindt plaats in de
jaren 2021-2023.
Hoe werkt het programma ‘MijnHuisPast’?
Met een persoonlijke brief worden de senioren uitgenodigd
voor een wooncheck. Na aanmelding maakt een
woonadviseur een afspraak voor een huisbezoek. Deze
deskundige vrijwilliger loopt samen met de bewoner door
het huis. Samen bekijken zij onder andere de toegang tot
het huis, de drempels en verlichting en de veiligheid en het
comfort van alle kamers en trappen in het huis.
Het rapport van de wooncheck, het ‘Woonadvies’, wordt in
een persoonlijk gesprek besproken. Het Woonadvies bevat,
naast een uitgebreide beschrijving van de bevindingen, ook
tips om de woning comfortabeler en veiliger te maken.
Eenvoudige oplossingen voor duurzame betrokkenheid
Het huis waarin senioren wonen is lange tijd prima geschikt.

www.geldrop-mierlo.nl

Met het stijgen van de leeftijd komen er ook wat ongemakken
en wordt veilig thuis blijven wonen moeilijker.
Wethouder Looijmans ondersteunt het initiatief daarom
van harte. “Het programma ‘MijnHuisPast’ wijst senioren
op eenvoudige oplossingen of aanpassingen om een
comfortabele en veilige woonomgeving te realiseren.
Zo blijven onze senioren actieve deelnemers in onze
gemeenschap.”
Het programma ‘MijnHuisPast’ wordt ondersteund door de
Gemeente Geldrop-Mierlo, de Rabobanken en de LEVgroep.
Kijk voor meer informatie op de website www.mijnhuispast.nl/
geldrop-mierlo.

BEKENDMAKINGEN
RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING
BOUWEN EN WONEN
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)
Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Neerlandstraat 5 in Geldrop
5 februari 2021
plaatsen erker en schoorsteen
20210047

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Neerlandstraat 5 in Geldrop
5 februari 2021
uitbreiden woonhuis
20210048

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Witte de Withstraat 39 in Geldrop
8 februari 2021
verlengen inritband
20210049

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Kerkstraat 39 in Mierlo
8 februari 2021
bouwen garage met praktijkruimte
20210051

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Katoenstraat 32 in Geldrop
9 februari 2021
aanbouwen ﬁetsopslag
20210053

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Heilige Geeststraat 22 in Geldrop
11 februari 2021
uitbreiden woonhuis
20210054

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Langenakker 90 in Mierlo
11 februari 2021
uitbreiden woonhuis
20210055

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure (2)
Locatie
:
Verzenddatum besluit :
Omschrijving
:
Zaaknummer
:

Cruijsberg 4 in Mierlo
10 februari 2021
verbreden oprit
20210011

Locatie
:
Verzenddatum besluit :
Omschrijving
:
Zaaknummer
:

Herdersveld 16 in Geldrop
10 februari 2021
aanpassen voorportaal
20200598

Locatie
:
Verzenddatum besluit :
Omschrijving
:
Zaaknummer
:

Helze 5 Geldrop
10 februari 2021
veranderen/vernieuwen entree
20210015

Locatie
:
Verzenddatum besluit :
Omschrijving
:
Zaaknummer
:

Kerkuil 18 in Mierlo
10 februari 2021
plaatsen dakkapel
20200628

Locatie
: Aardborstweg 12A in Mierlo
Verzenddatum besluit : 10 februari 2021
Omschrijving
: verbouwen paardenstal en berging
naar kleinschalige B&B
Zaaknummer
: 20200619
Locatie
:
Verzenddatum besluit :
Omschrijving
:
Zaaknummer
:

Morgenland 28 in Geldrop
10 februari 2021
uitbreiden woonhuis
20200609

Locatie
: Heer van Rodestraat 151 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 10 februari 2021
Omschrijving
: realiseren aanbouw met
erfafscheiding
Zaaknummer
: 20200607
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Geweigerde aanvragen omgevingsvergunning met
uitgebreide procedure (4)
Locatie
Datum ter inzage
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Laan van Tolkien 112 in Geldrop
10 februari 2021
plaatsen carport
20200590

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 OostBrabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch.
Voor bekendmakingen met nummer 4 geldt: Tegen
deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes
weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd,
een beroepschrift indienen bij de rechtbank OostBrabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
‘s-Hertogenbosch. Het besluit is geldig nadat deze termijn
is verstreken. Als het spoed heeft, kunt u tegelijk met uw
beroepschrift een verzoek om een voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank.
Een belanghebbende kan alleen beroep indienen als hij in
de eerder gevolgde voorbereidingsprocedure een zienswijze
heeft ingediend.
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 : 12 februari 2021
Omschrijving
: Exploitatievergunning Masumi
Sushi, Dorpsstraat 151,
5731 JH Mierlo
Zaaknummer
: 81848
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.
Ontwerp wijzigingsplan Burgemeester Termeerstraat
14 te Mierlo ter inzage
Het college van Burgemeester en Wethouders van GeldropMierlo maakt bekend dat, op grond van de artikel 3.6
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), artikel 14.5 van
het bestemmingsplan ‘Groot Luchen’ en afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), het ontwerp
wijzigingsplan ‘Burgemeester Termeerstraat 14 te Mierlo’ ter
inzage ligt.
Plangebied

Het plangebied waar het nieuwe bestemmingsplan op van
toepassing is, ligt in het stedelijk gebied van Mierlo, aan de
Burgemeester Termeerstraat 14.
Inhoud ontwerp wijzigingsplan
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Groot Luchen’ is
voor de planlocatie een wijzigingsbevoegdheid opgenomen
voor het realiseren van één vrijstaande woning.
Een initiatiefnemer heeft het verzoek ingediend om
op deze locatie een woning te realiseren conform de
wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan. Omdat
de gemeente positief staat tegenover de voorgenomen
ontwikkeling, wordt het initiatief juridisch-planologisch
mogelijk gemaakt door middel van het ontwerp wijzigingsplan
‘Burgemeester Termeerstraat 14 te Mierlo’.
Termijn van inzage
Het ontwerp wijzigingsplan ligt ter inzage van vrijdag
19 februari tot en met donderdag 1 april 2021.
Inzien ontwerp wijzigingsplan
U kunt van vrijdag 19 februari 2021 gedurende zes weken de
volgende stukken bekijken:
• het
ontwerp
wijzigingsplan
‘Burgemeester
Termeerstraat 14 te Mierlo’ en bijbehorende bijlagen;
op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
(op papier en digitaal) in de publiekshal van het
gemeentehuis aan
De Meent 2 in Geldrop, van
maandag tot en met vrijdag tijdens openingstijden.
Op deze locatie zijn voorzieningen getroffen in
het kader van het weren van het Corona-virus.
op de gemeentelijke website via www.geldrop-mierlo.nl.
Het identiﬁcatienummer van het wijzigingsplan is
NL.IMRO.1771.Termeerstraat14-WO01.
Zienswijzen
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder tegen
het wijzigingsplan schriftelijke of mondelinge zienswijzen
kenbaar maken bij het college van burgemeester en
wethouders van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA
Geldrop.
De schriftelijke zienswijzen moeten worden ondertekend en
tenminste bevatten:
• uw naam en adres;
• de datum;
• een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijzen
zijn gericht;
• de motivering/onderbouwing van de zienswijzen;
• uw handtekening.
Het is ook mogelijk om, gedurende de termijn dat de
ontwerpbeschikking ter inzage ligt, mondelinge zienswijzen
in te brengen. Hiervoor kan telefonisch een afspraak worden
gemaakt.
Wij maken u erop attent dat de zienswijzen, conform de
Algemene Wet Bestuursrecht, worden toegezonden aan de
aanvrager. Degene die zienswijzen inbrengt kan verzoeken
zijn of haar persoonlijke gegevens hierbij niet te vermelden.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met
A. Verbruggen, via telefoonnummer (040) 389 38 93.

WET MILIEUBEHEER
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken op
grond van de Wet milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht
bekend, dat er een melding is ingediend op grond van het
“Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer”
voor:
• Het veranderen van een inrichting aan de Bekelaar 20
in Mierlo. De melding heeft betrekking op het plaatsen
van een propaantank. De melding is ingediend op
10 februari 2021.
De melding en andere stukken die van belang zijn liggen van
19 februari t/m 4 maart 2021 ter inzage in de publiekshal van
het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. De openingstijden

van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van
9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur.
Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt
u telefonisch een afspraak maken met Jos van Hoeij
(040 289 37 83) of Hans van Santvoort (040 289 37 81).
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken
bekend dat zij een melding op grond van artikel 10.52 van
de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Het betreft een
melding op grond van het “Besluit mobiel breken bouw- en
sloopafval”.

Op 5 februari 2021 hebben wij van Gebr. Aldenzee Gronden Sloopwerken een melding ontvangen voor het uitvoeren
van mobiele breekwerkzaamheden in onze gemeente. De
breekwerkzaamheden vinden plaats op het terrein van GNT
International BV aan de Industrieweg in Mierlo.
De werkzaamheden vinden plaats in de periode tussen
22 februari en 5 maart 2021.
Naar verwachting zal het breken 2 dagen duren, maar in
verband met de planning is deze periode ruim genomen.
De breekwerkzaamheden moeten voldoen aan de
voorschriften die aan het “Besluit mobiel breken bouw- en
sloopafval” zijn verbonden.

VERTROKKEN NAAR
ONBEKENDE BESTEMMING

Bezwaar vertrokken naar onbekende bestemming:
De personen hieronder wonen niet meer op het adres
waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan
ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling
Dienstverlening, cluster Inwoners. Het college heeft
besloten de persoonslijsten van deze personen niet
meer bij te houden. Daardoor staan zij ofﬁcieel niet meer
op dat adres ingeschreven.
Geslachtsnaam
en voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen
wegens

Voorgenomen
uitschrijving

Krátky, V
Hudák, J
Kuczkowiak, P
Miclean, MS
Katranis, S

31-05-1984
15-06-1968
18-09-1981
03-01-2003
19-10-1989

06-01-2021
06-01-2021
06-01-2021
06-01-2021
06-01-2021

Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit schriftelijk
bezwaar maken. U hebt zes weken de tijd om een brief te
sturen. De termijn gaat in, één dag na de datum van deze
publicatie.
Zet in de brief de volgende zaken:
• uw naam en adres;
• de datum;
• een omschrijving van het voorgenomen besluit;
• de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit en
• uw handtekening.
U stuurt de brief naar:
Gemeente Geldrop-Mierlo
t.a.v. Dienstverlening (adresonderzoek)
Postbus 10101
5660 GA GELDROP
Wilt u meer weten?
Belt u dan met de adresonderzoekers van de afdeling
Dienstverlening, telefoon: (040) 289 38 93.

www.facebook.com/
gemeente.geldropmierlo

