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Gemeente actueel
Vergadering comissie voor
bezwaarschriften
Op maandag 15 maart 2021 komt de Commissie voor
Bezwaarschriften in het gemeentehuis, De Meent 2 te
Geldrop bijeen in een openbare hoorzitting.
Op de agenda staan de volgende zaken:
18:30 uur: Het bezwaar gericht tegen het opleggen van
een last onder bestuursdwang aan de Bisschop van
Mierlostraat 62 te Mierlo.
19:00 uur: Het bezwaar gericht tegen een omgevings
vergunning voor het bouwen van een werktuigenloods aan
de Broekstraat 75 te Mierlo.
19:30 uur: Het bezwaar gericht tegen een omgevings
vergunning voor het plaatsen van een carport en het
legaliseren van een bijgebouw aan de Loeswijk 26a te Mierlo.
20:00 uur: Het bezwaar gericht tegen een geweigerde
omgevingsvergunning voor het realiseren van een tweede
trottoirband ten behoeve van een inrit aan de Nieuwendijk 54
te Geldrop.

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding
van COVID-19 te voorkomen. In dit verband vragen wij u om
contact op te nemen met het secretariaat van de Commissie
voor Bezwaarschriften indien u voornemens bent als
toehoorder de zitting bij te wonen.
Indien u als toehoorder aanwezig wilt zijn bij de hoorzitting(en),
houdt u er dan rekening mee dat de kans bestaat dat deze
pas afgelopen zijn na de start van de avondklok om 21.00
uur.
Als toehoorder valt u niet onder één van de uitzonderingen.
Dit is enkel het geval wanneer u bent opgeroepen te
verschijnen bij de bezwaarschriftcommissie of wanneer u
voor de uitvoering van uw werkzaamheden aanwezig dient
te zijn.
U dient dit te kunnen aantonen middels een Eigen
Verklaring en de uitnodiging voor de hoorzitting, dan wel
een Eigen Verklaring en Werkgeversverklaring. De Eigen
Verklaring en Werkgeversverklaring zijn te downloaden via
www.rijksoverheid.nl.

Mierlo-Zuidoost
denkt en praat
mee!

De gemeente Geldrop-Mierlo wil dat inwoners wonen
in een prettige en veilige leefomgeving waar de buren
omkijken en zorgen voor elkaar. Voor een gezonde en
leefbare wijk, nu en in de toekomst, is het belangrijk dat
de inwoners mee aan het stuur kunnen zitten en bepalen
wat van belang is in hun wijk. Door samen te praten
over kansen en verbeteringen in de wijk ontstaan er
nieuwe ideeën om elkaar te ontmoeten, te helpen en de
leefomgeving mooier en toegankelijker te maken voor
bijv. sport en spel.
Komend half jaar is een deel van Mierlo-Zuidoost aan
de beurt. In deze coronatijd gaan we het ophalen van
persoonlijke ervaringen en verhalen wat anders organiseren.
Hoe? Daarover volgende week meer….

GFT wordt weer 1x per 2 weken
opgehaald
Nu het weer voorjaar wordt, is er meer tuinafval. Vanaf
maart gaat Cure daarom de GFT containers weer iedere
2 weken legen. In de wintermaanden werden de GFT
containers minder vaak geleegd, 1x per 4 weken. Vanaf 1
maart gaat de normale ophaalfrequentie in en worden de
GFT containers weer iedere 2 weken geleegd.

Tweede
kamerverkiezingen
op 17 maart 2021

In de digitale afvalkalender is eenvoudig te zien hoe het
ophaalschema voor de verschillende wijken eruitziet. De
digitale afvalkalender is te vinden via www.cure-afvalbeheer.
nl of www.mijnafvalwijzer.nl.

Op 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen
plaats. Wilt u weten waar het dichtstbijzijnde stembureau
is? U kunt alle stembureaus in Geldrop-Mierlo vinden op
https://verkiezingen.geldrop-mierlo.nl/uw-stembureau. Deze
stembureaus voldoen uiteraard aan de corona-richtlijnen
van het RIVM.

Nog handiger is het om gebruik te maken van de Cure
Afval App. Deze kunt u gratis downloaden via de App store
of Google Play store. U kunt daarbij notificaties aanzetten,
zodat u een melding voor de inzameldag ontvangt en andere
actuele berichten over de afvalinzameling.

Neem een geldig legitimatiebewijs mee
U kunt uw stem uitbrengen met uw stempas en een geldig
legitimatiebewijs. Dit kan een paspoort, identiteitskaart of
rijbewijs zijn. Het legitimatiebewijs mag maximaal vijf jaar
verlopen zijn. Inmiddels heeft u uw stempas ontvangen.

Ouders opgelet!
Als ouder wil je het beste voor je kind. Dus wil je graag
begrijpen wat er in je kind omgaat, wat het nodig heeft
en hoe jij je als ouder kunt voorbereiden op wat er gaat
komen. Maar er is geen handleiding voor het ouderschap,
en niemand die je precies vertelt wat je moet doen. En
ergens is dat best gek. Want voor van alles in het leven
bereiden we ons voor. We studeren voor onze carrière,
volgen een cursus als we willen leren fotograferen of
gaan op puppycursus als we net een hond hebben.
Terwijl de rol van ouder ons maar van nature goed moet
afgaan.
Gelukkig is er OuderWijzer: een online en fysieke
ontmoetingsplaats voor alle ouders en aankomende ouders
in de regio Geldrop-Mierlo. Met een website waar je terecht
kunt voor voorlichting, tips en verhalen over ouderschap en
opvoeden. En met bijeenkomsten in Geldrop waar je als
ouder wijzer wordt en in contact komt met andere ouders in
dezelfde fase van het ouderschap.
Met je eigen profiel op www.ouderwijzer.nl krijg je allerlei

www.geldrop-mierlo.nl

informatie afgestemd op jouw situatie en woonplaats, en
toegang tot de ouderbijeenkomsten bij jou in de buurt. Het is
dé plek om op een leuke manier bezig te zijn met ouderschap
en opvoeden.

Bent u uw stempas kwijt?
Dan kunt u tot uiterlijk 12 maart 2021 17.00 uur een
vervangende stempas aanvragen. Dit kan op https://
verkiezingen.geldrop-mierlo.nl/ik-ben-mijn-stempas-kwijt.
Stemmen per brief
Vanwege de huidige corona situatie is het voor 70-plussers
mogelijk om per brief te stemmen. Kiezers van 70 jaar en
ouder ontvangen uiterlijk 11 maart een stempluspas en
overige stembescheiden thuisgestuurd. Daarmee kunt u
onder andere een briefstem uitbrengen. Hoe dit werkt leest u
op https://verkiezingen.geldrop-mierlo.nl/stemmen-per-brief.
Kijk voor meer informatie over de verkiezingen in GeldropMierlo op https://verkiezingen.geldrop-mierlo.nl/hoe-werktstemmen.
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Werkzaamheden
spoorbrug
Eindhovenseweg

Laatste kans om
waardebon voor particuliere
woningeigenaren te verzilveren

ProRail werkt van 22 maart tot 30 juli 2021 aan de brug
aan de Eindhovenseweg te Geldrop. De brug krijgt een
onderhoudsbeurt, om ervoor te zorgen dat de conditie
van de spoorbrug goed is en ook de komende jaren
goed blijft.

De gemeente is in oktober 2020 gestart met een nieuwe
subsidieregeling voor particuliere woningeigenaren.
Deze actie loopt nog tot 31 maart 2021. Met deze
regeling kunnen eigenaar-bewoners eenmalig tot een
bedrag van € 70,- gratis energiebesparende producten
in huis te halen, zoals ledlampen en radiatorfolie. De
gemeente wil op deze manier woningeigenaren helpen
de energielasten te verlagen én de CO2 emissie in de
gemeente terug te dringen. Sinds de start zijn er al bijna
3.000 aanvragen ingediend. Op dit moment ontvangen
we berichten over lange levertijden bij aanvragen eind
2020. Hiervoor excuses. Deze zijn ontstaan doordat
er bij winstuitjewoning grote aantallen uit het hele
land gelijktijdig zijn aangevraagd. Zij zijn nu bezig
met wegwerken van alle achterstallige leveringen. De
levertijd op nieuwe bestellingen zal zeker korter zijn.

Werkzaamheden
Voor de onderhoudsbeurt aan de spoorbrug zijn enkele
maanden uitgetrokken. Sommige delen zijn goed bereikbaar,
maar voor onder andere de onderzijde van de brug moet
er met een steiger worden gewerkt. Ook kan een deel van
de werkzaamheden alleen plaatsvinden als er geen treinen
rijden. Dit zijn voornamelijk de werkzaamheden aan de
bovenzijde van de brug. Om veilig te kunnen werken wordt
er in deze periode een aantal keren in het weekend en in de
nacht gewerkt, omdat er dan minder of geen treinen rijden.
Tijdens de werkzaamheden aan de spoorbrug zal er een
bouwdepot worden ingericht ter hoogte van de spoorbrug
Eindhovenseweg te Geldrop.
Heeft u een vraag of opmerking?
Gebruik dan het contactformulier op www.prorail.nl/contact.
In geval van spoed of extreme hinder kunt u bellen met 08007767245 (gratis). Of kijk op www.prorail.nl/spoorwerk om te
zien wanneer er in uw buurt gewerkt wordt aan het spoor.

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

:
:
:
:

Ambachtweg 49 en 57 in Mierlo
18 februari 2021
uitbreiden bedrijfshal
20210072

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Volderstraat 24 in Geldrop
19 februari 2021
realiseren dakopbouw
20210074

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Eindhovenseweg 111 in Geldrop
19 februari 2021
realiseren aanbouw
20210075

Locatie
: Morgenland 32 in Geldrop
Datum ontvangst
: 20 februari 2021
Omschrijving
: uitbreiden woonhuis en plaatsen
		overkapping
Zaaknummer
: 20210076

Meer dan 500 ton CO2 uitstoot vermeden
Half december was er voor meer dan € 200.000 subsidie
aangevraagd
voor
energiebesparende
producten.
De energiebesparende maatregelen varieerden van
radiatorfolie, tochtstrips en LED-lampen tot zonnepanelen
en isolatiemateriaal. Op basis van de gemiddelde besparing
die de verschillende aangeschafte materialen opleveren
schatten wij dat hiermee meer dan 500.000 kg CO2 per jaar
vermeden zal worden.
Wie kan er meedoen?
De subsidieregeling wordt mogelijk gemaakt dankzij een
specifieke uitkering in het kader van Regeling Reductie
Energiegebruik (RRE) van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO). Voorwaarde van deze regeling is dat
de uitkering gebruikt worden voor het stimuleren van
kleine energiebesparende maatregelen bij particuliere
woningeigenaren. Dit betekent dat u alleen mee kunt doen
als u eigenaar én bewoner bent van uw woning.

Hoe maak je gebruik van de subsidie?
Op dit moment is er nog een budget beschikbaar van circa
€ 75.000. Dit betekent dat nog ongeveer meer dan 1.000
inwoners gebruik kunnen maken van deze subsidie. Als u
nog geen gebruik gemaakt heeft van de subsidie dan kunt
u dat alsnog doen. Als het goed is heeft u brief met een
unieke waardeboncode ontvangen. Deze waardebon kan
gebruikt worden om direct energiebesparende producten
aan te schaffen via winstuitjewoning.nl/waardebon. Maar
de bon kan ook ingezet worden om geld terug te vragen
nadat u energiebesparende producten heeft aangeschaft bij
bijvoorbeeld de bouwmarkt. U kunt daar op dit moment nog
steeds online aankopen doen.
Brief niet ontvangen of kwijt geraakt
Mocht u geen brief ontvangen hebben en u wel eigenaar èn
bewoner zijn van uw woning dan kunt u alsnog de unieke
waardeboncode aanvragen, zodat u ook gebruik kan
maken van de subsidie. Dit kunt u eenvoudig doen door
op winstuitjewoning.nl/waardebon-opvragen/ alsnog een
waardebon aan te vragen. U kunt hier ook een opnieuw uw
code opvragen als u uw brief hierover bent kwijt geraakt.
Dit jaar ook een actie voor huurders
Eind 2020 heeft RVO ook een regeling geopend waarmee
gemeenten een specifieke uitkering kunnen aanvragen om
energiebesparing bij huurders te stimuleren. Onze aanvraag
is recentelijk toegekend. Dit betekent dat we dit jaar ook een
soortgelijke subsidieregeling gaan opzetten voor huurders.
Huurders zullen hierover in de loop van het jaar een brief
ontvangen.
Heeft u vragen?
Als u vragen heeft kunt u direct contact opnemen met de
servicedesk van Winst uit je woning op: (023) 583 69 36. Kijk
voor meer informatie ook op: winstuitjewoning.nl.

Groei mee naar een gezond klimaat!
Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Weijer 10 in Mierlo
23 februari 2021
verplaatsen retentievijver
20210081

Locatie
: Weijer 10 in Mierlo
Datum ontvangst
: 23 februari 2021
Omschrijving
: bouwen loods en milieu neutrale
		wijziging
Zaaknummer
: 20210082
Locatie
:
Datum ontvangst
:
Omschrijving
:
		
Zaaknummer
:

Industriepark 10 in Geldrop
24 februari 2021
plaatsen portiersloge, cv container,
chiller, water -en chemie container
20210084

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Emopad 96 in Geldrop
20 februari 2021
realiseren inrit/uitweg
20210077

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Marktstraat 75 in Mierlo
21 februari 2021
realiseren bed and breakfast
20210078

Locatie
:
Datum ontvangst
:
Omschrijving
:
		
Zaaknummer
:

Genoenhuizerweg 5A in Geldrop
24 februari 2021
kappen paardenkastanje in verband
met bloedingsziekte
20210085

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Loeswijk 20 in Mierlo
21 februari 2021
plaatsen kapschuur
20210079

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

Industrieweg 40 in Mierlo
24 februari 2021
uitbreiden bedrijfsruimte
20210086

www.facebook.com/gemeente.geldropmierlo

:
:
:
:

Locatie
Datum ontvangst
Omschrijving
Zaaknummer

:
:
:
:

Maluwe 3 in Geldrop
25 februari 2021
plaatsen dakopbouw
20210088

Verlenging beslistermijn aanvragen
omgevingsvergunning (1)
Locatie
:
Omschrijving
:
		
Zaaknummer
:
Locatie
Omschrijving
Zaaknummer

: Hout West in Geldrop
: oprichten woonhuis
: 20200630

Locatie
:
Omschrijving
:
		
Zaaknummer
:
Locatie
Omschrijving
Zaaknummer

Papenvoort 22 in Geldrop
kappen conifeer in verband met
plaatsen zonnepanelen
20200621

Molenstraat in Geldrop
aanbrengen parkeervoorziening
voor 15 parkeerplaatsen
20210013

: Tournooiveld in Geldrop
: oprichten 3 appartementenblokken
: 20200616
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Gemeente actueel
Verzoek intrekken verleende omgevingsvergunning (1)
Locatie
:
Datum ontvangst
:
Omschrijving
:
		
		
Zaaknummer
:

Eendenpoel 12 in Mierlo
17 februari 2021
realiseren inrichting met een nieuwe
vleesvarkensstal voor het onderdeel
milieu met zaaknummer 20130085
20210068

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

Bosrand ongenummerd
(openbare ruimte nabij 		
huisnummer 125) in Geldrop
24 februari 2021
rooien 2 haagbeuken in verband
aanleg padelbanen
20210046

Locatie
: Willem van Gentstraat 15 in
		Geldrop
Verzenddatum besluit : 24 februari 2021
Omschrijving
: uitbreiden keuken
Zaaknummer
: 20200611
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.
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.

COLLEGEBESLUITEN
PUBLICATIE ANTERIEURE OVEREENKOMST DE
BLEEKVELDEN 1 T/M 20
Burgemeesters en wethouders maken bekend dat de
gemeente Geldrop-Mierlo een overeenkomst heeft gesloten
als bedoeld in artikel 6 . 24 van de Wet ruimtelijke ordening.
Hieronder staat wat deze overeenkomst inhoudt.

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met
Joris Kantelberg van de afdeling Ruimte, telefoonnummer
(040) 289 38 93.
VOORLOPIG ONTWERP HERINRICHTING KRUISPUNT
DOMMELDALSEWEG / JOHAN PEIJNENBURGWEG /
GOORSTRAAT TER INZAGE
De gemeente is van plan om het kruispunt
Dommeldalseweg/Johan
Peijnenburgweg/Goorstraat
opnieuw in te richten. Hiervoor is een voorlopig ontwerp
uitgewerkt. De plannen liggen van vrijdag 5 maart tot en
met donderdag 15 april a.s. ter inzage en iedereen kan
hierop reageren.
Aanleiding
De gemeenteraad heeft een ontwikkelingsvisie en een
uitvoeringsprogramma voor het centrumplan Geldrop
vastgesteld. De centrumvisie voorziet onder meer in
betere bereikbaarheid van het winkelgebied en de
parkeervoorzieningen door aanpassing van de kruispunten
op de route Mierloseweg - Johan Peijnenburgweg Dommeldalseweg - Laan der vier Heemskinderen. Een
goede bereikbaarheid is belangrijk voor de aantrekkelijkheid
van een centrumgebied. Daarnaast is de oversteek van de
Johan Peijnenburgweg voor fietsers en voetgangers lastig te
maken door het vele verkeer op deze weg.
Plannen
Bij het kruispunt Johan Peijnenburgweg/Dommeldalseweg
wordt een verkeerslicht geplaatst. Daarmee wordt het
oversteken van de Johan Peijnenburgweg vanuit de
Dommeldalseweg makkelijker en veiliger. Bij de reconstructie
van het kruispunt wordt een extra voorsorteervak aangelegd
op de Dommeldalseweg zodat de wachttijden bij het te
plaatsen verkeerslicht tot een minimum worden beperkt.
In het voorlopig ontwerp is de ventweg Dommeldalseweg
rechtstreeks gekoppeld aan De Burght, eveneens een
woonstraat met een 30 km/uur-regime.
Bij het kruispunt Johan Peijnenburgweg/Goorstraat komt de
fietsoversteek over de Johan Peijnenburgweg te vervallen.
In plaats daarvan wordt het fiets- en voetpad vanuit de
Goorstraat verlengd tot het kruispunt Johan Peijnenburgweg/
Dommeldalseweg. Tevens komt daarmee het voorsorteervak
voor rechts afslaand verkeer (richting Goorstraat) te vervallen.
Inspraak
Het voorlopig ontwerp ligt van vrijdag 5 maart tot en met
donderdag 15 april ter inzage in de publiekshal in het
gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. Binnen de genoemde
termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling op de plannen
reageren. Schriftelijke reacties stuurt u aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA
Geldrop. Voor mondelinge reacties of meer informatie kunt u
contact opnemen met Philip Wouters of Niek Luijten van de
afdeling Ruimte. Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer
(040) 289 38 93. De plannen zijn ook te bekijken op onze
website: www.geldrop-mierlo.nl.

Waar gaat de overeenkomst over?
Initiatiefnemer heeft bij de gemeente Geldrop-Mierlo
verzocht planologische medewerking te verlenen aan het
wijzigen van het bestaande gebruik van haar pand aan De
Bleekvelden 21, kadastraal bekend gemeente Geldrop,
sectie F, nummer 2581. Het gaat om een wijziging van het
gebruik ten behoeve van bedrijfsdoeleinden naar wonen.
De gemeente wilde hieraan meewerken door van het
bestemmingsplan af te wijken.

Planning
Na de inspraakperiode gebruikt het college van burgemeester
en wethouders de ingekomen reacties om een definitief
herinrichtingsplan vast te stellen. De reconstructie van de
kruispunten is gepland in 2021.

De gemeente heeft in een overeenkomst afspraken gemaakt
met de initiatiefnemer van dit plan. Dit zijn afspraken over wie
de kosten voor de plannen betaalt en wie welke activiteiten
ter zake onderneemt.

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken
bekend dat zij op basis van de bevoegdheid neergelegd in
artikel 4:81 Awb in hun vergadering van 16 februari 2021
de “Modules Bescherming, Inrichting, Bomenbeheer
en Groenbeheer Groenbeleidsplan 2014-2024” hebben
vastgesteld.

U kunt een korte beschrijving van de overeenkomst bekijken
U kunt dit doen vanaf 5 maart 2021 bij de Publieksbalie
in het gemeentehuis aan De Meent 2 in Geldrop tijdens
openingstijden.
U kunt niet reageren op de overeenkomst
U kunt niet reageren op de overeenkomst. U kunt er dus
geen bezwaar tegen maken.

VASTSTELLING “MODULES BESCHERMING,
INRICHTING, BOMENBEHEER EN GROENBEHEER
GROENBELEIDSPLAN 2014 - 2024”

Module Bescherming
In deze module is de bescherming van gemeentelijke bomen
en groen geregeld. Zo zijn het boomwaarderingssysteem
en de bijbehorende criteria voor opname op de waardevolle
bomenlijst hierin opgenomen. (Financiële) compensatie van
bomen en groen is in deze module geregeld. Bescherming

schept duidelijkheid bij afwegingen die moeten worden
gemaakt bij ontwikkelingen in de openbare ruimte die het
groen en de bomen raken.

Module Inrichting
In de module Inrichting is beschreven hoe het openbaar groen
zo kan worden ingericht dat de doelen en uitgangspunten
uit de module Kaders behaald worden. Bovendien moet
het dusdanig zijn ingericht dat het beheer zoals gesteld in
de modules Groen- en Bomenbeheer met de beschikbare
middelen uitgevoerd kan worden.

Modules Groenbeheer en Bomenbeheer
De module Bomenbeheer omschrijft hoe de gemeente met
de zorgplicht als boomeigenaar omgaat. Daarnaast wordt
beschreven hoe en wanneer onderhoudsmaatregelen zoals
bijvoorbeeld snoeien worden uitgevoerd.
In de module Groenbeheer zijn de uitgangspunten voor
het groenbeheer opgenomen. De module beschrijft de
verschillende onderhoudsniveaus in centrum, groenstructuur,
overig groen en buitengebied.

Op basis van artikel 8:2 onder a van de Algemene wet
bestuursrecht zijn de “Modules Bescherming, Inrichting,
Bomenbeheer en Groenbeheer Groenbeleidsplan 20142024”, zijnde beleidsregels zoals bedoeld in artikel 1:3 vierde
lid juncto afdeling 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht,
niet vatbaar voor bezwaar en beroep. De modules treden in
werking op 5 maart 2021.
De vastgestelde modules liggen met ingang van
5 maart 2021, gedurende een aaneengesloten termijn van
vier weken, voor een ieder ter inzage in de publiekshal, De
Meent 2 in Geldrop. De publiekshal is geopend van maandag
tot en met donderdag van 9.00-17.00 uur en op vrijdag van
9.00-12.30 uur.
BEKENDMAKING VASTSTELLING “BOMEN- EN
GROENSTRUCTUUR LUCHEN”
Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken
bekend dat zij op basis van de bevoegdheid neergelegd in
artikel 4:81 Awb in hun vergadering van 16 februari 2021 de
“Bomen- en groenstructuur Luchen” hebben vastgesteld.

De bomen- en groenstructuur Luchen is onderdeel van de
module Structuren die op 1 september 2015 is vastgesteld.
In de module wordt onderscheid gemaakt tussen structuren
en overig groen. Structuren zijn vanwege hun ligging of
omvang van belang voor veel van onze inwoners. Groen
in een woonstraat (overig groen) is vaak vooral voor de
bewoners van die straat van belang. Dit onderscheid werkt
op veel vlakken door. Waar in overig groen meer ruimte is om
mee te bewegen met de wensen van bewoners, hangt aan
de structuren een hogere mate van bescherming. Aantasting
van structuurelementen mag alleen plaatsvinden na
uitgebreide en toetsbare belangenafweging door het college.
Op basis van artikel 8:2 onder a van de Algemene wet
bestuursrecht is de “bomen- en groenstructuur Luchen”,
zijnde een beleidsregel zoals bedoeld in artikel 1:3 vierde
lid juncto afdeling 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht,
niet vatbaar voor bezwaar en beroep. De bomen- en
groenstructuur Luchen treedt in werking op 5 maart 2021.
De vastgestelde bomen- en groenstructuur ligt met ingang
van 5 maart 2021, gedurende een aaneengesloten termijn
van vier weken, voor een ieder ter inzage in de publiekshal,
De Meent 2 in Geldrop. De publiekshal is geopend van
maandag tot en met donderdag van 9.00-  17.00 uur en op
vrijdag van 9.00 - 12.30 uur.
ZIENSWIJZE 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 het voornemen de persoonslijsten van
deze personen niet meer bij te houden. Wanneer een
definitief besluit is genomen, staan zij officieel niet meer
op dat adres ingeschreven.
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afspraak te maken. De termijn gaat in, één dag na de datum
van deze publicatie.

Roos, SMJ

19-02-2021

Onbekend

Zet in de brief de volgende zaken:
• uw naam en adres;
• de datum;
• een omschrijving van het voorgenomen besluit waar u uw
mening over wilt geven;
• de reden waarom (uw mening) u het niet eens bent met dit
voorgenomen besluit en
• uw handtekening.

28-12-1990

Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit
zijn mening geven, schriftelijk of mondeling. Wanneer u dit
mondeling wilt doen, vragen wij u een afspraak te maken via
het telefoonnummer 040 – 289 38 93.
U hebt vier weken de tijd om een brief te sturen of een

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.

