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Bijzondere  
Raadsvergadering  
gemeenteraad
Op donderdag 28 november 2019 zal de heer J. van Bree  
tijdens een bijzondere raadsvergadering worden geïnstalleerd  
als burgemeester van Geldrop-Mierlo. 
De vergadering begint om 20.00 uur in het gemeentehuis aan  
De Meent 2.

Agenda 
 1. Opening 
 2. Voorlezen Koninklijk Besluit
 3.  Toespraak door Commissaris van de Koning, gevolgd 

door de installatie
 4.  Toespraak door plaatsvervangend voorzitter gemeente-

raad
 5. Toespraak loco-burgemeester
 6. Overdracht ambtsketen
 7. Toespraak door de voorzitter van de burgemeesterskring
 8. Toespraak gemeentesecretaris
 9. Overdracht leiding vergadering 
 10. Toespraak door burgemeester van Bree
 11. Sluiting

Kennismaken met  
burgemeester van Bree
Wij nodigen u graag uit om kennis te maken met bur-
gemeester Van Bree en hem persoonlijk te feliciteren 
met zijn benoeming. Hiervoor organiseren wij op vrijdag  
29 november een receptie. De receptie begint om  
16.00 uur en duurt tot 19.00 uur.

Voor aanvang van de receptie ontvangt burgemeester J. van Bree 
om 15.30 uur de Gildengroet en “eed van trouw” van de geza-
menlijke Gilden. Deze vindt plaats voor de Villa aan de Hofstraat.
In het voorjaar van 2020 is er gelegenheid om een kijkje te komen 
nemen in het vernieuwde gemeentehuis. 

Verhuizing gemeentehuis 
afgerond
Afgelopen week is ook de locatie Dwarsstraat verhuisd 
naar het nieuwe gemeentehuis. Dat betekent dat alle  
medewerkers weer op één locatie zitten.
Vanaf dinsdag 26 november zijn alle afdelingen en de pu-
blieksbalies 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 par-
keerplaats is op De Meent. Door te navigeren naar De Meent 2, 
kunnen zij daar meteen hun auto parkeren.

Bruidstaartbijeenkomst
Op donderdag 21 november jl. hebben maar liefst 116! bruidsparen samen met college van locoburgemeester en 
wethouders in denheuvel in Mierlo stilgestaan bij hun 50, 60 en 65 jarig huwelijk.

Locoburgemeester Marc Jeucken nodigde de familie Erken-Loos 
uit om samen met hem de bruidstaart aan te snijden. Zij vierden 
afgelopen donderdag samen met twee andere paren hun 50 jarige 
huwelijksdag. 

Onder het genot van een hapje en een drankje en de muziek  
van Familiekoor Vandenbroek hebben de bruidsparen in een  
gezellig samenzijn verhalen uitgewisseld en elkaars trouwfoto’s 
bewonderd. 

Veerkracht vergroten in sociaal domein
Het sociaal domein verandert. Dat vraagt een nieuwe visie en strategie van de gemeente Geldrop-Mierlo. Het afge-
lopen jaar zijn wij hierover in gesprek geweest met onze partners en inwoners. De resultaten hiervan liggen nu ter 
inzage in het gemeentehuis.

Geldrop-Mierlo is een plek met hart
Een plek waar generaties verantwoordelijk zijn voor elkaar, er voor 
een ander willen zijn en waar iedereen een waardevolle bijdrage  
levert. Een plek waar talent altijd weer komt bovendrijven en waar we 
samen bouwen aan een gezonde toekomst. Een plek die verbindt en 
ontwikkelt. Een plek die persoonlijk, dichtbij en verbonden is. 
Om dit zo te houden, te versterken, én om uitdagingen van de 
(nabije) toekomst hoofd te kunnen bieden, moeten we aan de 
weg blijven timmeren. Daarbij kijken wij niet alleen naar morgen, 
maar ook naar overmorgen en de dagen die daarop volgen. Dit 
vraagt om duidelijke keuzes, een vaste koers en een plan voor de  
komende jaren. In de visie en strategie geven we aan welke koers 
Geldrop-Mierlo de komende jaren gaat aanhouden voor de uitda-
gingen binnen het hele sociale domein. 

Veerkacht vergroten
De kern van onze visie en strategie gaat over het vergroten van 
veerkracht van mensen of anders gezegd: het vermogen van men-
sen om met veranderingen om te gaan. In een wereld die steeds 
sneller verandert, wordt het steeds belangrijker dat we flexi-
bel kunnen reageren op veranderingen die soms als een schok  
komen en soms geleidelijk ontstaan. Dit betekent niet alleen  
het omgaan met tegenslagen of moeilijke situaties, zoals een 
scheiding, een ontslag of de dood van een dierbare, maar ook 
het omgaan met veranderingen in het dagelijks leven. Dat is geen 

vanzelfsprekendheid. In de visie en strategie sociaal domein staat 
dan ook dat wij willen werken aan de onderstaande doelen: 
•  Wij stimuleren een inclusieve gemeenschap waarin iedereen 

zich thuis voelt en deel kan hebben in de gemeenschap.
•  Wij stimuleren mensen te kiezen voor een gezonde leefstijl en 

helpen een gezonde woonomgeving te creëren.
•  Wij helpen sterke wijken en netwerken te creëren zodat het fijn 

en veilig wonen is.
•  Wij helpen een doorlopende ontwikkellijn te creëren zodat onze 

inwoners hun talenten kunnen benutten en een leven lang ont-
wikkelen.

•  Wij helpen mensen elkaar te helpen.
•   Wij stimuleren dat mensen financieel vaardig zijn en stellen be-

staanszekerheid veilig.
•  Wij professionaliseren de toegang tot ondersteuning en zorg 

door vakmanschap te faciliteren.
•  Wij zorgen voor hulp en ondersteuning die betrouwbaar, meer 

nabij, meer vroegtijdig, in samenhang en eenvoudiger is.

Nieuwsgierig en wil je meer weten van de visie en strategie?
De Visie en strategie sociaal domein – Persoonlijk, dichtbij en ver-
bonden ligt vanaf 20 november 2019 gedurende vijf weken voor 
iedereen ter inzage tijdens kantooruren en verder op afspraak in 
het informatiecentrum van het gemeentehuis aan De Meent 2 te 
Geldrop. De visie is ook te bekijken via www.geldrop-mierlo.nl.

www.facebook.com/gemeente.geldropmierlo
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B E K E N D M A K I N G E N

Wijzigingen dienstregeling buslijnen  
Zuidoost-Brabant 2020
Met ingang van 15 december 2019 wijzigt de dienstrege-
ling van de bussen in Zuidoost-Brabant. Onder andere 
de routes, lijnnummers en/of tijden zijn aangepast. Op 
sommige buslijnen zijn er routewijzigingen doorgevoerd, 
terwijl er ook lijnnummers en tijden zijn aangepast. 

Vertrektijden zijn onder meer gewijzigd omdat de rijtijden zijn 
aangepast in verband met fileproblemen. Ook opmerkingen en 
klachten van reizigers hebben geleid tot een aantal wijzigingen 
en uitbreidingen. Hieronder vind je de veranderingen per buslijn 
vanaf 15 december 2019:

Buurtbuslijn 260 gaat in Geldrop een grote éénzijdige lus rijden 
met de klok mee via Mia Losweg – Johan Peijnenburgweg – Dom-
meldalseweg – Laan der Vier Heemskinderen –Sint Anna Zieken-
huis Hoofdingang – Laarstraat – Parallelweg – Stationsstraat – 
Nieuwendijk.  De dienstregeling wijzigt hierdoor nauwelijks.
De overige gewijzigde lijnen binnen Brabant zijn te vinden op: 
www.bravo.info/dienstregeling2020.

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Sneeuwuil 28 in Mierlo
Datum ontvangst : 14 november 2019
Omschrijving : plaatsen verdieping op garage
Zaaknummer : 20190834

Locatie : Eindhovenseweg 40 in Geldrop
Datum ontvangst : 17 november 2019
Omschrijving : remoddeling winkel
Zaaknummer : 20190837

Locatie : Kleine Vuurvlinder 18 in Mierlo
Datum ontvangst : 18 november 2019
Omschrijving : uitbreiden inrit
Zaaknummer : 20190846

Locatie : Atalanta 2 C in Mierlo
Datum ontvangst : 19 november 2019
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20190847

Locatie :  Denethor ongenummerd  
(openbare ruimte nabij huisnummer 1) 
in Geldrop

Datum ontvangst : 21 november 2019
Omschrijving :  rooien boom in verband met  

slechte conditie
Zaaknummer : 20190856

Locatie :  Poort ongenummerd  
(openbare ruimte nabij huisnummer 1) 
in Geldrop

Datum ontvangst : 21 november 2019
Omschrijving : rooien boom in verband met stormschade
Zaaknummer : 20190857

Verleende omgevingsvergunningen met  
reguliere procedure (2)

Locatie : Wisse 17 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 19 november 2019
Omschrijving : plaatsen nieuwe schutting
Zaaknummer : 20190702

Locatie : Hulst 115 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 19 november 2019
Omschrijving : plaatsen dakkapel
Zaaknummer : 20190799

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN
APV EN BIJZONDERE WETTEN 

Verleende vergunningen en ontheffingen APV en bijzondere 
wetten (7)

Locatie :  Heer van Scherpenzeelweg 22  
in Mierlo

Verzenddatum besluit : 19 november 2019
Omschrijving :  gewijzigde periode standplaatsvergunning 

voor medisch onderzoek  
(gewijzigde datum is 29 november 2019 
t/m 15 januari 2020)

Zaaknummer : 20190286

Locatie : Bogardeind in Geldrop
Verzenddatum besluit : 20 november 2019
Omschrijving :  plaatsen feestverlichting van  

25 november 2019 t/m 7 januari 2020
Zaaknummer : 20190838

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 ver-
zoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-

genrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Voor bekendmakingen met nummer 7 geldt: De besluiten en 
overige stukken liggen vanaf de dag na verzending 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 kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 
verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift  
indienen bij de burgemeester, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. 
Als het spoed heeft, kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift een  
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuurs-
recht, 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.

RUIMTE/VERKEER

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo 
heeft op 21 november 2019 besloten:
•  een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij Karrewiel 3 

in Mierlo te weten op de hoek Neerakker / Karrewiel. 

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze locatie ligt 
vanaf 5 december 2019 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 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  
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, een 
voorlopige voorziening aanvragen.

COLLEGEBESLUITEN

MELDING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken op 
grond van de Wet milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht 
bekend, dat er meldingen zijn ingediend op grond van het “Be-
sluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” door:
•  P.J.M. Melis, in verband met oprichten van een inrichting (ca-

fetaria) aan de Langstraat 18 in Geldrop. De melding is inge-
diend op 4 november 2019.

•  De Bont Retail, in verband met het veranderen van een inrich-
ting (supermarkt) aan de Eindhovenseweg 40 in Geldrop. De 
melding is ingediend op 17 november 2019.

De melding en andere stukken die van belang zijn liggen van 29 
november t/m 12 december 2019 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 (tel. 040 2893783) of Hans 
van Santvoort (tel. 040 2893781).

Geldrop, 28 november 2019
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NL-Alert controlebericht 
op 2 december

Staat uw telefoon al goed ingesteld?


