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TOT ZIENS IN 2020!
Als kersverse burgemeester van Geldrop-Mierlo heb ik de afgelopen weken ervaren hoe verweven u met elkaar 
bent. Het voelt goed om hier steeds meer onderdeel vanuit te maken. Het voelt ook goed om meteen aan de slag 
te kunnen in een duurzaam verbouwd gemeentehuis. Een gemeentehuis waarin op een moderne manier gewerkt 
kan worden en dat bovendien, eindelijk weer, plaats biedt aan ons gemeentebestuur, de gemeenteraad.

Dat duurzaamheid hierin een hoge prioriteit heeft gekregen  
zie ik als vanzelfsprekend. Onze gemeente heeft eerder al  
uitgesproken om in 2040 energieneutraal te willen zijn. Als  
overheid moet je daarin het goede voorbeeld geven. Ons  
gemeentehuis is daarom gasloos en in het dak is 200 vierkante 
meter zonnepanelen verwerkt. Als gemeente nemen we daar-
in onze verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld 
maar ik realiseer me dat we de krachten moeten bundelen om  
de vraagstukken van duurzaamheid op te lossen. Daar zijn  
samenwerkingsverbanden en zakelijke partners een belang-
rijke schakel in maar een ieder van ons kan daarin een bijdrage  
leveren.   

Daarom stel ik deze vraag ook aan jou in het nieuwe jaar:  
“hoe kun jij daarin in 2020 een verschil maken?” Kun jij zelf  
bijvoorbeeld duurzaam energie opwekken, afval beter scheiden  
of voorkomen, het huis isoleren, plastic rietjes links laten  
liggen of minder consumeren? Lastige vragen omdat het dwingt 
tot nadenken. Maar er is een noodzaak ontstaan om naar 
onze gewoontes te kijken en misschien nieuwe gewoontes te  
introduceren. Want alleen samen zorgen we er voor dat we, 
als inwoners van Geldrop-Mierlo, kunnen wonen in een veilige 
buurt, in een betaalbaar huis en op een plek waar iedereen zich 
thuis voelt. Een plek waar, voor jou persoonlijk een verleden ligt, 
maar waar we samen zorgen dat ook voor de generaties na ons 
een toekomst is weggelegd. 

Dat geldt voor het vraagstuk van duurzaamheid maar dat geldt 
voor nog zoveel andere onderwerpen. Ik denk daarbij bijvoor-
beeld aan de wijkontwikkeling, aan de zorg voor onze ouderen, 
aan de noodzaak om nadrukkelijker aandacht te geven aan 
thema’s als ondermijning en veiligheid. Onderwerpen waarin 
een ieder van ons een verantwoordelijkheid heeft en waarin  
we samen op moeten trekken. 

Samen optrekken, dat is ook de reden waarom ik vanuit mijn 
functie de banden in de regio verder wil versterken. Vanuit 
onze eigen kracht als gemeente nadrukkelijker meedoen in het  
stedelijk gebied en de Brainportregio. 
Geldrop-Mierlo heeft veel te bieden maar gezamenlijk kunnen 
vraagstukken altijd eenvoudiger, sneller, beter of goedkoper  
worden opgelost en daarvan moeten wij meer gebruik gaan  
maken. 

Samen met mijn gezin ga ik het komend jaar verhuizen naar 
Geldrop-Mierlo. Wij voelen ons al heel welkom maar willen  
in het nieuwe jaar, door ook hier te komen wonen, nog nadruk-
kelijker deel uitmaken van deze gemeente. Deel uitmaken van 
deze gemeenschap vooral waarin we wonen, werken, sporten, 
naar school gaan, creatief bezig zijn, recreëren………

Zoveel manieren waarop wij mee gaan doen hier, zoveel  
manieren om elkaar te ontmoeten.

Ik hoop u te ontmoeten op 5 januari tijdens de Nieuwjaars- 
bijeenkomst of op een andere plek in onze gemeente. Een heel 
gelukkig 2020 en tot ziens!

Jos van Bree
Burgemeester

De onderwerpen, die op een thema-avond aan de orde komen,  
worden in het kader van de beeldvorming voorgelegd. In deze 
fase van het proces wordt er nog geen inhoudelijke discussie  
gevoerd en is standpuntbepaling nog niet aan de orde.

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 gewij-
zigde 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 griffie. De griffie zorgt dan 
dat uw inspraakreactie voor de vergadering bij de raadsleden is. 
U kunt uw inspraakreactie ook tijdens de vergadering uitdelen.

  Agenda* Commissie Ruimte
  Maandag 6 januari 2020, Gemeentehuis

 Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

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

2 december 2019
  4. Vragen en mededelingen
   •  Mededelingen van en vragen aan 

portefeuillehouder(s)

  Oordeelsvorming

 19.45 5.  Plan van aanpak en ruimtelijke visie Heront-
wikkeling Bleekvelden (RV GM2019-048744)  
(portefeuillehouder Jeucken)

    De locatie Bleekvelden staat al jaren op de lijst van 
probleemlocaties. Daarnaast geeft het uiterlijk van 
de bebouwing en de verstening van de directe om-
geving geen fraai beeld. Bij het opstellen van het  
Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid is dit nog 
eens duidelijk naar voren gebracht door de wijkbe-
woners. Met dit project willen we de locatie

    Bleekvelden onder acceptabele voorwaarden (zoals  
parkeerdruk, bouwhoogte, etc.) herontwikkelen, 
waardoor de wijk Braakhuizen-Zuid aan deze zijde 
een kwaliteitsimpuls krijgt. Het Plan van Aanpak en 
de Ruimtelijke Vísie geven de kaders aan waar- 
binnen het gebied herontwikkeld kan worden.

   Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 20.45 6.  Beeldkwaliteitsplan Luchen deelgebied 3a (RV 
GM2019-010848) (portefeuillehouder Jeucken)

    Voor ieder deelgebied in Luchen wordt een beeld-
kwaliteitsplan opgesteld om de ruimtelijke kwaliteit 
te beschrijven. Het beeldkwaliteitsplan vormt het  
toetsingskader voor het vergunningtraject.

  Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

  Algemeen

 21.15 7. Sluiting

  Agenda* Thema-avond
  Maandag 13 januari 2020, Gemeentehuis

 Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30  1. Opening en mededelingen

  Beeldvorming

 19.35 2.  Presentatie Centrum Geldrop (portefeuillehou-
ders Van de Laar en Jeucken)

    De planning van de uitvoering van het centrum 
Geldrop wordt toegelicht.

 20.20 3.  Presentatie omgevingswet (portefeuillehouder 
Jeucken)

    Er wordt informatie verstrekt over de Omgevingswet 
en de gevolgen daarvan voor de gemeente Geldrop-
Mierlo. De wet geeft de gemeenteraden de mogelijk-
heid om een aantal keuzes te maken. Deze keuze-
mogelijkheden worden toegelicht. 

  Algemeen

 21.20 4. Sluiting

  Agenda* Commissie Samenleving
  Dinsdag 7 januari 2020, Gemeentehuis

 Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

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

26 november 2019
  4. Vragen en mededelingen
   •  Mededelingen van en vragen aan 

portefeuillehouder(s)

  Beeldvorming

 19.45 5.  Centrum Hofdael, procesvoorstel voor onder-
zoek naar toekomst Centrum Hofdael. (porte-
feuillehouder Van Otterdijk)

    De raad wordt gevraagd input te geven op het  
procesvoorstel voor het onderzoek naar de toekomst 
van Centrum Hofdael.

    Het voorstel wordt met een korte presentatie   
toegelicht.

   Inwoners kunnen komen luisteren.

 20.15 6.  Herijking jongerenwerk (portefeuillehouder   
Van Otterdijk)

    De raad wordt een reactie gevraagd op de gestelde 
vragen, gevolgd door een discussie hierover. 

   Inwoners kunnen komen luisteren.

  Algemeen 
 
  7. Sluiting



Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 2 januari 2020

Invoering progressieve tarieven  
op de milieustraat
Uit onderzoek van Cure blijkt dat een relatief groot deel van de kosten veroorzaakt wordt door een beperkt aantal 
bezoekers, dat met grote frequentie de milieustraat bezoekt. Dat betreft, naar inschatting van Cure, vrijwel geheel 
bedrijven. Daarvoor is de milieustraat niet bedoeld; deze is bedoeld voor huishoudens. Bedrijven of personen die 
bedrijf hebben waarbij afval vrij komt (bv zzp-ers in de bouw of hoveniers) moeten hun afval naar de daarvoor  
bestemde inrichtingen brengen (bedrijfsafvalinzamelaars zoals Renewi, Van Kaathoven, SUEZ, Den Ouden, Van Hoof 
of Dikker om er een paar te noemen).

Bijna 70% van de huishoudens in Geldrop-Mierlo heeft niet één 
keer (in elk geval niet betalend) een bezoek aan de milieustraat 
gebracht. Van die 30% die dat wel heeft gedaan komt ook bijna 
70% 6 keer of minder per jaar. Hieruit blijkt dat er slechts een klei-
ne groep huishoudens is die heel vaak komt en deze groep zorgt 
voor hoge kosten die uiteindelijk door alle inwoners gezamenlijk 
moeten worden betaald via de afvalstoffenheffing. De tarieven die 
aan de poort in rekening worden gebracht zijn namelijk niet kos-
tendekkend. 
Om dit oneigenlijke gebruik van de milieustraat tegen te gaan 
worden er vanaf 1 januari zogenaamde progressieve tarieven 
ingevoerd: bij 1 t/m 6 bezoeken per jaar blijven de tarieven on-
gewijzigd. Vanaf het 7de tot en met het 11de bezoek worden de 
tarieven verdubbeld en vanaf het 12de bezoek verviervoudigd. 
Gratis bezoeken worden hierbij niet meegeteld. Dus als u alleen 
glas, PBD, luiers, papier, elektrische apparaten of andere gratis 
afvalsoorten komt brengen dan worden deze bezoeken niet mee-
geteld bij het aantal bezoeken dat u per jaar aan de milieustraat 
heeft gebracht. 

Wij hopen hiermee te bereiken dat de exploitatiekosten van de 
milieustraat verlaagd worden. Deze kostenbesparing komt ten 
goede aan alle inwoners, immers de totale kosten afvalinzameling 
en –verwerking, worden doorgerekend in de afvalstoffenheffing.

Matrassen
Het tarief dat voor grof huisvuil (waaronder matrassen gerekend 
worden) hoort bij de hoogste tarief-indeling. Vooral over de kosten 
voor matrassen krijgen wij veel vragen/klachten. Via deze weg wil-
len wij dat graag uitleggen hoe dat zit. Matrassen zijn niet gewild 
bij de verwerkers. Dat komt omdat voornamelijk natte matrassen 
spontaan in brand kunnen vliegen door broei. Ook zaken als ver-
vuiling, transport en een verminderd rendement voor verbranders 
spelen ook mee. Vandaar dat de prijs om ze te verwerken elk jaar 
weer stijgt. Helaas moeten wij deze prijsstijgingen ook meenemen 
in onze tarieven.

Gemeente behaalt opnieuw milieukeurcertificaat 
barometer duurzaam terreinbeheer
Voor de negende achtereenvolgende keer heeft de gemeente het niveau ‘zilver’ van het Milieukeurcertificaat  
Barometer Duurzaam Terreinbeheer behaald. Dit certificaat ontvingen we voor de manier waarop we de openbare 
ruimte onderhouden. We beheren onze terreinen - (openbaar) groen (inclusief gazons), verhardingen, sportvelden 
en enkele bosgebieden – al jarenlang duurzaam, omdat we het beschermen van het milieu heel belangrijk vinden.

Duurzaam beheer, hoe doen we dat?
Al jaren gebruiken we geen chemische middelen meer voor de  
onkruid-, plaag- en ziektebestrijding. We bestrijden het onkruid 
een aantal keer per jaar door te schoffelen of te wieden. We  
beheren de bermen door ze te klepelen of te maaien. Onkruid- 
bestrijding op verhardingen gebeurt door te borstelen en te  
branden. Op bijvoorbeeld zandpaden in de bosgebieden voeren 
we geen beheer uit. In parken doen we op de paden met een  
open verharding een ‘betonemulsie’. Hierdoor ontstaat een har-
de laag, waardoor geen verder (onkruid)beheer nodig is. Bij het  
onkruidbeheer op sportvelden gebruiken we geen bestrijdings-
middelen. 

De Barometer Duurzaam Terreinbeheer
De Barometer Duurzaam Terreinbeheer is ontwikkeld door 
de Stichting Milieukeur, in samenwerking met provincies en  
waterschappen en met ondersteuning van Vewin (Vereniging 
van waterbedrijven in Nederland). De barometer is bedoeld 
voor (semi-)overheden en bedrijven om in kaart te brengen hoe  
duurzaam het beheer van het openbaar groen en wegen is.  
Belangrijkste aandachtspunt is ervoor te zorgen dat er geen  
resten van bestrijdingsmiddelen en meststoffen in het grondwater 
terechtkomen.

7 januari 2019: Kerstboominzameling
Op dinsdag 7 januari worden de oude kerstbomen ingezameld. U kunt uw boom alleen inleveren tussen  
18.00 uur en 19.00 uur op de hieronder vermelde plaatsen. De boom moet zonder versiering, lichtjes en  
plastic zak of emmer worden aangeboden. De organisatie ligt in handen van Stichting De Drie Harten. Leden van  
Don Bosco en Scouting Mierlo nemen de bomen in ontvangst. U krijgt van hen een lot, waarmee u mee kunt 
doen aan een loterij.

Inzamelpunten in Geldrop
• Centrum: Parkeerplaats Het Machinaal
• Skandia: Plein Brink/Beneden Beekloop
• Hulst: Ganseboom/Leemkuilen
•  Braakhuizen-Noord: Volmolenplein en  

Winkelcentrum Wielewaal
• Braakhuizen-Zuid: St. Jozefplein
• Oranjeveld: Sluisstraat, nabij huisnummer 154
•  Coevering: Roelantlaan (parkeerplaats voor terrasflat) en  

Joris van Spilbergenstraat/Willem van Ruysbroekstraat
• Akert: Eikelaar, bij de gymzaal
• Beekweide: Pastoor van Hooffstraat
• Bronzewei: P.J. Zweegersplein
•  Genoenhuis: Westernisse en Laan van Tolkien,  

naast huisnummer 112

Inzamelpunten in Mierlo
• Beuk: Naast huisnummer 4
• Dorpsstraat: Plein voor voormalige gemeentehuis Mierlo
• Sporthal: Parkeerplaats bij Sporthal De Weijer
• Schoolstraat: Hoek Kerkakkers/Schoolstraat
•  Luchen: bij de school aan de Geelgors en  

Vlinderlaan/hoek Distelvlinder

Inzameling gemist?
Het is niet de bedoeling dat u uw kerstboom aan de straat legt; 
deze bomen worden niet opgehaald. Heeft u de inzameling  
gemist? Lever uw boom dan in bij de Milieustraat aan het  
Emopad in Geldrop.

Inbraakpreventie
Babbeltrucs
Oplichters zijn er in alle soorten en maten: van vriendelijk ogend 
tot vertrouwenwekkend, van man tot vrouw en van jong tot oud. 
Kortom: u kunt ze niet vooraf herkennen. Ze kunnen bij u aan-
bellen en zich voorstellen als medewerkers van de thuiszorg of 
energiebedrijf of als nieuwe buur. Ze kunnen u om hulp vragen, 
bijvoorbeeld geld voor benzine of een taxi, maar het kan ook zijn 
dat ze u iets willen aanbieden. Over deze smoesjes hebben ze 
goed nagedacht en daarom klinken ze ook vaak geloofwaardig. 

Laat u echter niet foppen, want ze willen maar een ding en dat is 
bij u binnenkomen. Eenmaal binnen zorgt de dader – soms zijn 
het er meer - dat u wordt afgeleid en wanneer hij of zij weer weg 
is, ontdekt u dat uw bankpas, geld of sieraden verdwenen zijn.

Wat kunt u het beste doen
•  Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. Kent 

u de persoon niet en vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie 
het is en wat hij of zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel 
dan 112.

•  Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten met een kierstand-
houder. Of laat een deurspion in deur zetten. Zo kunt u zien wie 
er voor de deur staat zonder uw deur open te doen.

•  Vraag altijd naar legitimatiebewijs. Ook als iemand zegt van de 
gemeente, een bedrijf of instelling te zijn. Heeft iemand geen 
legitimatiebewijs bij zich, maak dan een nieuwe afspraak.  
Vertrouwt u het niet? Bel dan 112.

•  Laat nooit mensen uw huis binnen. Om aan buit te komen maken 
sommige dieven gebruik van geweld. Raak dan niet in paniek. 
Blijf altijd rustig en probeer met praten de man of vrouw naar 
buiten te krijgen. Kijk goed naar de man of vrouw en probeer te 
onthouden hoe hij of zij er uit ziet Zijn ze de deur uit, kijk door het 
raam waar ze heen lopen. Bel direct 112 en vertel uw verhaal.

•  Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven 
met z’n tweeën. De ene persoon maakt een praatje met u, terwijl 
de andere uw huis binnensluipt om uw spullen te stelen.

•  Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms komt  
iemand via de achterdeur uw huis binnen om uw spullen te  
stelen.

Burgemeester Van Bree  
op bezoek bij  
60-jarig bruidspaar

Op 19 december 2019 kreeg het echtpaar De Vet-Collee bezoek 
van burgemeester Van Bree, ter ere van hun 60-jarig huwelijks-
jubileum op die dag. Van harte gefeliciteerd!

www.geldrop-mierlo.nl
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B E K E N D M A K I N G E N
PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 

BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Genoenhuis 8 in Geldrop
Datum ontvangst : 16 december 2019
Omschrijving : verbouwen woonhuis
Zaaknummer : 20190918

Locatie : Industrieweg 26 in Mierlo
Datum ontvangst : 17 december 2019
Omschrijving : uitbreiden en vernieuwen bedrijfslocatie
Zaaknummer : 20190920

Locatie : Mierloseweg 23 in Geldrop
Datum ontvangst : 18 december 2019
Omschrijving :  uitbreiden en herbestemmen  

monumentaal langgevelboerderij
Zaaknummer : 20190921

Locatie : Margrietstraat 35 in Mierlo
Datum ontvangst : 18 december 2019
Omschrijving : plaatsen dakkapel
Zaaknummer : 20190923

Locatie :  De Burght 2 t/m 126 (even) en  
De Burght 234 t/m 262 (even)  
in Geldrop

Datum ontvangst : 19 december 2019
Omschrijving : vervangen buitenkozijnen 
Zaaknummer : 20190928

Locatie : Nachtegaallaan 2 in Mierlo
Datum ontvangst : 19 december 2019
Omschrijving : verbouwen woning
Zaaknummer : 20190930

Locatie : Mierloseweg 93 in Geldrop
Datum ontvangst : 20 december 2019
Omschrijving : bouwen entreeportaal
Zaaknummer : 20190932

Locatie : Sluisstraat 62 in Geldrop
Datum ontvangst : 20 december 2019
Omschrijving :  realiseren twee appartementen  

op begane grond
Zaaknummer : 20190933

Locatie : Burg. Termeerstraat 29 in Mierlo
Datum ontvangst : 22 december 2019
Omschrijving : bouwen tuinhuis
Zaaknummer : 2019-0935

Locatie : Langenakker 118 in Mierlo
Datum ontvangst : 21 december 2019
Omschrijving : vervangen garagedeur
Zaaknummer : 20190934

Verleende omgevingsvergunningen met  
reguliere procedure (2)

Locatie :  Fazantlaan ongenummerd  
(openbare ruimte nabij  
huisnummer 20) in Mierlo

Verzenddatum besluit : 18 december 2019
Omschrijving :  rooien boom in verband met  

slechte conditie
Zaaknummer : 20190786

Locatie : Kleine Vuurvlinder 18 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 20 december 2019
Omschrijving : uitbreiden inrit
Zaaknummer : 20190846

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
APV EN BIJZONDERE WETTEN

Verleende vergunningen en ontheffingen APV en  
bijzondere wetten (7)

Locatie : Beneden Beekloop 93 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 16 december 2019
Omschrijving :  ontheffing schenken zwak  

alcoholhoudende dranken tijdens  
nieuwjaarsreceptie op 10 januari 2020

Zaaknummer : 20190888

Locatie :  parkeervakken voor huisnummers  
1 t/m 5 Baron van Tuijl van  
Serooskerkenstraat in Geldrop

Verzenddatum besluit : 18 december 2019
Omschrijving :  gebruik parkeervakken ten behoeve  

van opslag bouwmaterialen van  
week 49-2019 t/m week 9-2020

Zaaknummer : 20190513

Locatie : Geldrop
Verzenddatum besluit : 18 december 2019
Omschrijving :  collecte ten gunste van project  

Pater Willem Kerkhof in Malawi  
op 7 januari 2020

Zaaknummer : 20190902

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  
besluiten 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 voorzieningen- 
rechter 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 
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.

COLLEGEBESLUITEN

AANPASSING CATEGORIE-AANWIJZING 
AFWIJKINGSBESLUIT OMGEVINGSRECHT

In de vergadering van 16 december 2019 heeft de gemeenteraad 
besloten een nieuwe lijst vast te stellen met categorieën van ge-
vallen van aanvragen om een omgevingsvergunning, waarvoor 
geen verklaring van geen bedenkingen nodig is van de gemeen-
teraad. De raad heeft het eerdere besluit van 22 november 2010, 
met de vorige categorieaanwijzing, ingetrokken. 

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergun-
ning toestaan dat een project afwijkt van het bestemmingsplan. 
In sommige gevallen kan dit met de reguliere procedure (bij ‘krui-
melgevallen’ of in het geval van een binnenplanse afwijking). In 
andere gevallen moet dit met de uitgebreide procedure (Wabo-
projectafwijkingsbesluit). 

Aanwijzing categorieën artikel 6.5 lid 3 Besluit Omgevings-
recht 
In beginsel kunnen burgemeester en wethouders alleen een 
Wabo-projectafwijkingsbesluit nemen nadat de gemeenteraad 
een verklaring van geen bedenkingen heeft gegeven. De raad kan 
echter categorieën van gevallen aanwijzen waarin een verklaring 
niet is vereist (artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht). 

Terugwerkende kracht
Het raadsbesluit van 16 december 2019 geldt met terugwerkende 
kracht. Er is geen verklaring van geen bedenkingen nodig voor 
vergunningaanvragen (als bedoeld in artikel 2.12 lid 1, onder a, 
sub 3 Wabo):
a.  waarover op 16 december 2019 nog geen definitief besluit is 

genomen, en
b.  die passen binnen de nieuwe lijst van aangewezen categorieën.

Routeverlenging  
buurtbus 260 succesvol
De busverbinding vanuit Nuenen naar het St. Annaziekenhuis 
blijkt succesvol. Tot en met november 2019 heeft Buurtbus-
vereniging Nuenen-Best 5.719 passagiers méér vervoerd dan 
in 2018. Sinds december 2018 rijdt Buurtbus 260 op werk-
dagen een verlengde route van Nuenen centrum naar het  
St. Annaziekenhuis in Geldrop. De bus rijdt 1x per uur van-
af de hoofdingang van het St. Annaziekenhuis via Nuenen,  
Nederwetten, Breugel en Son naar station Best. 

Naast de bushalten aan beide zijden van de Nuenenseweg,  
Wielewaal en Helze rijdt buurtbus 260 vervolgens een één- 
zijdige lus rondom het Geldropse centrum en heeft een halte 
aan de Mierloseweg (achter AH), Laan der vier Heemskinderen  
(Kastanjehof), Bogardeind (St. Annaziekenhuis), Parallelweg 
(NS station) en Nieuwendijk (Brigidakerk).

www.geldrop-mierlo.nl

De aanwijzing geldt alleen als burgemeester en wethouders  
bevoegd gezag zijn

Voor sommige aanvragen zijn Gedeputeerde Staten bevoegd om 
een omgevingsvergunning te verlenen (bij bepaalde typen zware 
milieu-inrichtingen). De nieuwe categorieaanwijzing geldt niet 
voor deze aanvragen. Als Gedeputeerde Staten bevoegd gezag 
zijn, dan is dus wel een verklaring van geen bedenkingen vereist 
van de gemeenteraad. 

Inwerkingtreding
Het besluit van 16 december 2019 treedt in werking op de dag 
nadat het besluit is bekendgemaakt. Tegen het besluit is geen  
bezwaar of beroep mogelijk. 

U kunt het besluit inzien
Vanaf 3 januari 2020 tot en met 13 februari 2020 kunt u het  
besluit  inzien in de publiekshal van het gemeentehuis aan  
De Meent 2 in Geldrop. Verder kunt u het besluit inzien via  
www.geldrop-mierlo.nl/regelgeving. Als u vervolgens ‘Aanwijzing 
categorieën artikel 6.5 lid 3 Besluit omgevingsrecht’ invult dan 
vindt u het volledige besluit met aanwijzing van de categorieën. 

Geldrop-Mierlo 16 december 2019
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