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Vind ons leuk op

  Agenda* Commissie Samenleving
  Dinsdag 26 november 2019, Gemeentehuis

 Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen agenda
  3.  Vaststellen verslag commissie Samenleving 

8 oktober 2019; verslag commissie Jeugd en 
Duurzaamheid 24 juni 2019; verslag gezamen- 
lijke commissie Jeugd en Duurzaamheid/ 
Samenleving 10 oktober 2019

  4. Vragen en mededelingen
   •  Mededelingen van en vragen aan
     portefeuillehouder(s)

  Presentatie

 19.45 5.  Vertrouwensexperiment  
(portefeuillehouder Looijmans)

    De raadsleden worden bijgepraat over de status 
en de voortgang van het vertrouwensexperiment 
en ter begeleiding van de eerste tussenrapportage 
wordt een presentatie gegeven. 

    De presentatie wordt verzorgd door Prof. R. Muffels 
van de Universiteit van Tilburg. 

  Inwoners kunnen komen luisteren. 

  Oordeelsvorming

 20.30 6.  Evaluatie Jongerenraad 2018-2019 (RV GM2019-
018970) (portefeuillehouder Van Otterdijk)

    De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de 
evaluatie Jongerenraad; in te stemmen met de 
voortzetting van de Jongerenraad en het jaarlijks 
beschikbaar stellen van een extra bedrag van 
€8.580.

    Het agendapunt wordt toegelicht met een korte pre-
sentatie.

  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

  Beeldvorming

 21.00 7.  Herijking jongerenwerk (portefeuillehouder Van 
Otterdijk)

    Beeldvormende behandeling van herijking jongeren- 
werk op weg naar inkoopproces 2020 door middel 
van een presentatie gevolgd door een interactief 
moment met de commissie.

  Inwoners kunnen komen luisteren.

  Oordeelsvorming

 22.00 8.  Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 
en verordening Jeugdhulp 2020 (RV GM2019-
053880) (portefeuillehouder Van Otterdijk)

    Op basis van de Jeugdwet en de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning is het noodzakelijk om in een 
verordening regels vast te stellen over de door het 
college te verlenen voorzieningen op het gebied 
van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. 
Het is noodzakelijk om de huidige verordeningen 
aan te passen op basis van jurisprudentie, de uit-
voeringspraktijk en de inwerkingtreding van het 
abonnementstarief. De verordeningen zijn geba-
seerd op de modelverordeningen van de VNG.

  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

  Algemeen 

 22.10 9. Sluiting

  Agenda* Commissie Ruimte
  Dinsdag 2 december 2019, Gemeentehuis

 Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen agenda
  3.  Vaststellen verslag Commissie Ruimte   

14 oktober 2019
  4. Vragen en mededelingen
    Mededelingen van en vragen aan  

 portefeuillehouder(s)

  Presentatie

 19.45 5.  Herinrichting Mierloseweg (portefeuillehouder 
Van de Laar)

    Tijdens deze beeldvormende sessie wordt de com-
missie meegenomen in het ontwerp van de herin-
richting Mierloseweg. Het betreft het gedeelte van de 
weg tussen de kruising Mierloseweg-Peijnenburg-
weg en de kruising Mierloseweg-Nuenenseweg.

    De commissie wordt meegenomen in de gedach-
tegang achter het ontwerp, de wijze waarop de 
verdere procedure verloopt en hoe het project uit-
gevoerd zal worden. Tegelijkertijd loopt de officiële 
inspraakperiode voor de betrokken burgers. Er is 
ruimte om verdiepingsvragen te stellen en aan-
dachtspunten mee te geven over het ontwerp, de 
procedure of de uitvoering.

  Inwoners kunnen komen luisteren.

  Oordeelsvorming

 20.30 6.  Huisvestingsverordening Geldrop-Mierlo 2020-2023 
(RV GM2019-050014) (portefeuillehouder Jeucken)

    In 2016 trad in de negen gemeenten van het Stedelijk 
Gebied Eindhoven de urgentieverordening in werking. 
Deze verordening biedt een vangnet voor mensen in 
schrijnende situaties, die niet in staat zijn zelf tijdig in 
passende woonruimte te voorzien. De verordening 
heeft een looptijd van 2016 tot 2020. Om daarna 
ook urgentie te kunnen verlenen is het nodig dat alle  
9 gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven 
voor 1-1-2020 een nieuwe verordening vaststellen.

 
  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 20.45 7.  Aanwijzing categorieën artikel 6.5 lid 3 Besluit 
omgevingsrecht (RV GM2019-052827) (porte-
feuillehouder Jeucken)

    Het college kan met een omgevingsvergunning toe-
staan dat een project afwijkt van het bestemmings-
plan. In sommige gevallen kan dit met de reguliere 
procedure (bij ‘kruimelgevallen’ of in het geval van 
een binnenplanse afwijking). In andere gevallen 
moet dit met de uitgebreide procedure (Wabo-pro-
jectbesluit). In beginsel kan het college alleen een 
Wabo-projectbesluit nemen nadat de gemeenteraad 
een verklaring van geen bedenkingen heeft gege-
ven. De raad kan echter categorieën van gevallen 
aanwijzen waarin een verklaring niet is vereist. 

    In 2010 heeft de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo 
besloten om alle gevallen (waarvoor geen binnen-
planse afwijking of kruimelgevallenregeling moge-
lijk is) aan te wijzen als algemene categorie waar-
voor géén verklaring van geen bedenkingen nodig 
is. Jurisprudentie heeft inmiddels uitgewezen dat 
concrete categorieën moeten worden aangewezen. 
De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stem-
men met een raadsvoorstel over het aanwijzen van 
concrete categorieën, waarvoor geen verklaring 
van geen bedenkingen nodig is.

  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 21.15 8.  Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop 3.0 (RV 
GM2019-031556) (portefeuillehouder Jeucken)

    De gemeenteraad heeft het college verzocht om te 
komen met een aanvullende visie voor het centrum 
van Geldrop. Deze visie wordt gepresenteerd met 
een aantal beslispunten. Deze visie geeft een beeld 
voor de lange termijn zonder dat de korte termijn 
deze in de weg staat. Het agendapunt wordt met 
een presentatie toegelicht.

  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

  Algemeen

  9. Sluiting

  Agenda* Commissie Algemene Zaken
  Dinsdag 3 december 2019, Gemeentehuis

 Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling agenda
  3.  Vaststelling verslag Commissie Algemene   

Zaken 15 oktober 2019
  4. Vragen en mededelingen
    Mededelingen van en vragen aan  

portefeuillehouder(s);

  Oordeelsvorming

 19.45 5.  Belastingverordeningen 2020 (RV GM2019-0) 
(portefeuillehouder Van de Laar)

  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 20.00 6.  Verandering vergaderstructuur raad (RV 
GM2019-054872)

    Op 2 juli 2018 heeft de raad o.a. besloten om weer 
met raadscommissies te gaan werken als voorbe-
reiding op de raadsvergadering en na 1 jaar deze 
werkwijze te evalueren. De resultaten van de eva-
luatie leiden tot wijzigingen in het Reglement van 
Orde voor de vergaderingen en andere werkzaam-
heden van de raad van de gemeente Geldrop-Mierlo  
en in de Verordening op de raadscommissies.

  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

  Algemeen

 20.45 7. Sluiting

Let op! De aangegeven tijden op de agenda’s zijn indicatief.

*   Onder voorbehoud van wijzigingen.
**  Wanneer een onderwerp meer dan één keer behandeld wordt, 
kan een burger, die al eerder heeft ingesproken, alleen op de  
gewijzigde onderdelen inspreken, zodat niet in herhaling wordt 
gevallen.

Spreekrecht 
Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan kunt u zich 
uiterlijk op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur bij de  
griffie aanmelden, telefonisch op (040) 289 39 87 of per mail  
griffie@geldrop-mierlo.nl.

U krijgt ongeveer vijf minuten het woord. Dat is kort! Bereid uw 
verhaal goed voor. Een goed verhaal heeft een inleiding, een kor-
te uiteenzetting en een krachtige conclusie. 
U kunt uw verhaal op papier zetten en alvast mailen naar de grif-
fie. De griffie zorgt dan dat uw inspraakreactie voor de vergade-
ring bij de raadsleden is. U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de 
vergadering uitdelen.

Met ingang van 26 november
nieuw bezoekadres:

De Meent 2
5664 GC Geldrop



Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 21 november 2019

Fotograaf: Marco Magielse

Uitnodiging kennismaking  
burgemeester van Bree

Op donderdag 28 november wordt de heer J.C.J. (Jos) van Bree geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de  
gemeente Geldrop-Mierlo. 

Wij nodigen u graag uit om kennis te maken met burgemeester 
Van Bree en hem persoonlijk te feliciteren. Hiervoor organiseren 
wij op vrijdag 29 november een receptie. 
Deze begint om 16.00 uur en duurt tot 19.00 uur. 
Voorafgaand aan de receptie zal burgemeester van Bree om  
15.30 uur de Gildengroet en “eed van trouw” ontvangen van  
de gezamenlijke Gilden. Dit vindt plaats voor de Villa aan de  
Hofstraat.
Wij heten u van harte welkom in het gemeentehuis Geldrop-Mierlo,  
De Meent 2 in Geldrop.
Wij ontmoeten u graag op vrijdag 29 november.

Geldrop-Mierlo gaat installatievergadering Jos van Bree 
live uitzenden

De speciale raadsvergadering van 28 november waarin de 
nieuwe burgemeester Jos van Bree wordt geïnstalleerd kan live 
worden gevolgd. De raadsvergadering wordt uitgezonden via 
de website van de gemeente: www.geldrop-mierlo.nl.
Na afloop van de vergadering is de uitzending terug te kijken en 
wordt deze voor langere periode bewaard.

Verhuizing naar De Meent 
in volle gang
Op dit moment is de verhuizing naar De Meent in volle 
gang. Deze week verhuizen de afdelingen Publiekszaken, 
het CMD, het Plusteam, Ruimte en IDV naar het nieuwe 
gemeentehuis.

Op vrijdag 22 november is de locatie Dwarsstraat daarom dicht en 
niet bereikbaar. Vanaf dinsdag 26 november zijn deze afdelingen 
en de publieksbalies weer bereikbaar en open in het gemeente-
huis aan De Meent 2.

Adreswijziging
Het adres van het vernieuwde gemeentehuis is veranderd. Het 
nieuwe adres is De Meent 2, 5664 GC Geldrop.
Er is gekozen voor een adreswijziging, om bezoekers die met de 
auto naar het gemeentehuis komen beter van dienst te zijn. Zij 
navigeerden voorheen naar de Hofstraat, terwijl er een parkeer-
plaats is op De Meent. Door te navigeren naar De Meent 2, kun-
nen zij daar meteen hun auto parkeren.

Duurzame renovatie
Vanaf februari 2018 is het gemeentehuis aan De Meent 2 duur-
zaam gerenoveerd en uitgebreid. Hiervoor heeft Moeskops de 
gehele renovatie van de twee zijvleugels en de nieuwe multi- 
functionele ruimte gerealiseerd van ruim 750 m2. Deze ruimte 
wordt vooral gebruikt als werk-, vergader- en lunchruimte voor de 
gemeentelijke organisatie en bijeenkomsten zoals de naturalisatie- 
bijeenkomst. Ook gaat de gemeenteraad hier vergaderen. 

Het gemeentehuis is volledig gasloos en is daarvoor geheel ge-
isoleerd. Dit levert direct al een besparing op de gasrekening van 
jaarlijks circa 30.000 euro. Verder is de nieuwbouw voorzien van 
Triple glas, zijn de bestaande kozijnen vervangen door nieuwe 
met verbeterde kierdichting en HR++ glas en wordt het gebouw 
verwarmd en gekoeld door warmtepompen. Daarnaast liggen 
er op het dak ruim 200m2 zonnepanelen, zodat ook de stroom- 
rekening ondanks de uitbreiding niet zal stijgen. De balies van de 
publiekshal die in 2013 is gerenoveerd, zijn weer teruggeplaatst. 
Er is niets verloren gegaan.

www.geldrop-mierlo.nl

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Look 1 in Geldrop
Datum ontvangst : 7 november 2019
Omschrijving : plaatsen bijgebouw en overkapping
Zaaknummer : 20190817

Locatie : Vlinderlaan ongenummerd in Mierlo
Datum ontvangst : 8 november 2019
Omschrijving : plaatsen tijdelijke woonunit
Zaaknummer : 20190820

Fotograaf: Marco Magielse

B E K E N D M A K I N G E N Locatie : Houterbrugweg 9 in Geldrop
Datum ontvangst : 11 november 2019
Omschrijving : realiseren aanbouw
Zaaknummer : 20190825

Locatie : Industriepark 10 in Geldrop
Datum ontvangst : 11 november 2019
Omschrijving :  milieuneutraal wijzigen  

met betrekking tot realisatie  
nieuwe cv-ketel en portiersloge

Zaaknummer : 20190826

Locatie : Zandoogje 2 in Mierlo
Datum ontvangst : 12 november 2019
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 20190829

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Jan Heurkensstraat 1 in Geldrop
Omschrijving : aanbouwen berging
Zaaknummer : 20190640

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Locatie : Industrieweg 33 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 7 november 2019
Omschrijving : realiseren lifestyle centrum
Zaaknummer : 20190691

Locatie : Heuvel 27 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 12 november 2019
Omschrijving : wijzigen gevelreclame
Zaaknummer : 20190686



Gemeente ActueelGemeente Actueel
Locatie : Loeswijk 13 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 12 november 2019
Omschrijving : oprichten woonwagen
Zaaknummer : 20190728

Locatie : Knippekamp 14 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 12 november 2019
Omschrijving : aanleggen inrit
Zaaknummer : 20190756

Locatie : Patrijslaan 4 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 14 november 2019
Omschrijving :  gebied bouwklaar maken voor  

realisatie 45 vakantiechalets
Zaaknummer : 20190768

Locatie : Emopad 16 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 14 november 2019
Omschrijving : vestigen sportcentrum
Zaaknummer : 20190719

Locatie : Kleine Vuurvlinder 11 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 14 november 2019
Omschrijving : plaatsen bijgebouw
Zaaknummer : 20190752

Locatie : Spaarpot 20 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 14 november 2019
Omschrijving : plaatsen hekwerk
Zaaknummer : 20190755

Locatie :  de Raadstraat ongenummerd  
(openbare ruimte nabij  
huisnummer 11) in Geldrop

Verzenddatum besluit : 14 november 2019
Omschrijving :  rooien drie bomen in verband met  

slechte kwaliteit en geen kans op  
duurzame handhaving

Zaaknummer : 20190765

Inzagetermijn en bezwaar maken?

Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Dit is een kennis-
geving. 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 be-
sluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzend-

datum 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 con-
tact op met de gemeente via telefoonnummer (040) 289 38 93.

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 

Visie en strategie sociaal domein ter inzage

De visie en strategie sociaal domein – Persoonlijk, dichtbij en ver-
bonden ligt met ingang van 20 november 2019, gedurende een 
aaneengesloten termijn van vijf weken, voor een ieder tijdens kan-
tooruren en verder volgens afspraak ter inzage in het informatie-
centrum van het gemeentehuis aan De Meent 2 te Geldrop.

RUIMTE/VERKEER

Intrekken gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo 
heeft op 12 november 2019 besloten:
-  de gehandicaptenparkeerplaats vlakbij de woning  

Reinoutlaan 468 in Geldrop in te trekken.

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze locatie ligt 
vanaf 21 november 2019 voor iedereen zes weken ter inzage in 
de publiekshal van het gemeentehuis, Dwarsstraat 70 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 in-
dienen, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.
Bij spoed kunt u bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Be-
stuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, een 
voorlopige voorziening aanvragen.

COLLEGEBESLUITEN

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 Publiekszaken, cluster  
Inwoners. Het college heeft het voornemen de persoonslijsten 
van deze personen niet meer bij te houden. Daardoor staan  
zij officieel niet meer op dat adres ingeschreven, wanneer een 
definitief besluit is genomen. 

Geslachtsnaam  Geboorte- Datum Voorgenomen
en voorletters datum voornemen uitschrijving 
   wegens 
   vertrek naar...

Mendes Gonçalves 09-09-1997 14-11-2019 Onbekend
CMAG

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 telefoon-
nummer (040) 289 38 93. 
U hebt vier weken de tijd om een brief te sturen of een afspraak 
te maken. 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 waar u uw  

mening over wilt geven;  
•  de reden waarom (uw mening) u het niet eens bent met dit voor-

genomen besluit en
•  uw handtekening. 

U stuurt de brief naar:
Gemeente Geldrop-Mierlo
t.a.v. Publiekszaken (adresonderzoek)
Postbus 10101
5660 GA GELDROP

Wilt u meer weten? 
Belt u dan met de adresonderzoekers van de 
afdeling Publiekszaken, telefoon: (040) 289 38 93.

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 




