
Gemeente ActueelGemeente Actueel

  Agenda* Commissie Ruimte
  Maandag 10 februari 2020, Gemeentehuis

 Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

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

6 januari 2020
  4. Vragen en mededelingen
  • Mededelingen van en vragen aan portefeuillehouder(s)

  Oordeelsvorming

 19.45 5.  Beeldkwaliteitsplan de Jonkvrouw (RV GM2019-
051743) (portefeuillehouder Jeucken)

    Voor het plan de Jonkvrouw is een beeldkwaliteits-
plan opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan geeft kaders 
aan de architectuur en de openbare ruimte van de 
verschillende plandelen. De eerste 3 bouwplannen 
zijn inmiddels concreet, het 4e plan deel moet nog 
uitgewerkt worden. Het beeldkwaliteitsplan borgt de 
integraliteit en de kwaliteit van het totaalplan.

    Het beeldkwaliteitsplan wordt met enkele beelden 
toegelicht.

   Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 20.15 6.  Vaststelling bestemmingsplan “Kievitstraat 59” 
(RV GM2019-005394) (portefeuillehouder Jeucken)

    Voor het door de gemeente aangekochte perceel 
Kievitstraat 59 is een nieuw bestemmingsplan opge-
steld. De voorheen geldende gebruiksmogelijkheid 
“horeca/wonen” wordt vervangen door de gebruiks-
mogelijkheid “wonen”.

   Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 20.25 7.  Vaststelling paraplubestemmingsplan  
“Huisvesting Geldrop-Mierlo”  
(RV GM2018-041211) (portefeuillehouder Jeucken)

    In aansluiting op eerdere besluitvorming door de 
raad is dit bestemmingsplan opgesteld. Voornamelijk  
met als doel regels te stellen met betrekking tot  
woningsplitsing en kamerverhuur.

   Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.

 20.45 8.  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan  
“Lidl Wielewaal” (RV GM2019-022607)  
(portefeuillehouder Jeucken)

    Voor het bestaande, sterk verpauperde en leeg-
staande winkel-/wooncomplex aan de Wielewaal is 
een nieuw bestemmingsplan opgesteld dat uitgaat 
van sloop van het gehele complex en de realise-
ring van een nieuwe, moderne Lidl supermarkt met  
bij-behorende parkeervoorzieningen.

    Het bestemmingsplan wordt met enkele beelden  
toegelicht.

   Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht.
 
  Algemeen

 21.15 9. Sluiting

  Agenda* Thema-avond
  Maandag 17 februari 2020, Gemeentehuis

 Tijd Activiteit  (tijd indicatief)

  Algemeen

 19.30 1. Opening en mededelingen

  Beeldvorming

 19.35 2.  Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden – Een visie 
en strategie voor het Sociaal Domein   
(portefeuillehouders Van Otterdijk (Jeugdhulp), 
Looijmans (Werk en inkomen), Jeucken (WMO))

    In 2012 heeft de gemeente Geldrop-Mierlo de visie 
‘Persoonlijk en Dichtbij’ vastgesteld. Op basis van 
deze visie hebben wij vanaf 2015 bestaande en  
nieuwe taken binnen het sociaal domein vorm- 
gegeven. De vorming van de ‘toegang’ door middel 
van het Centrum voor Maatschappelijke Deelname 

(CMD) en het Plusteam waren hierin cruciaal. Nu, vijf 
jaar later, hebben wij de concept visie door middel 
van een interactief proces met partners en inwoners 
herijkt. Ook is aan de visie, een strategie verbonden.

 20.35 3.  Groenbeleidsplan   
(portefeuillehouder Van de Laar)

    Presentatie over actuele ontwikkelingen in relatie tot 
het Groenbeleidsplan.

 21.20 4.  Regionale Energie Strategie (portefeuillehouder 
Van Otterdijk)

    In een presentatie wordt ingegaan op wat de  
Regionale Energiestrategie (RES) is, waar wij op dit 
moment in het proces zijn en welke keuzes binnenkort 
gemaakt zullen worden om tot ons concept bod aan 
het rijk te komen. Daarnaast zal toegelicht worden  
wat de stand van zaken is van de gemeentelijke 
duurzaamheidsnota en de warmte transitievisie en 
de samenhang met de RES.

    Tijdens de thema-avond worden de aanwezigen  
nadrukkelijk uitgenodigd om vragen te stellen en hun 
reactie te geven.

  Algemeen

 22.20 5. Sluiting

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 wordt 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 inwoner, 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  
korte 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.

We zijn op zoek naar jou!
Gemeente Geldrop-Mierlo zoekt geïnteresseerden die 
met ons op woensdag 4 maart a.s. nieuwe huisstijl-
foto’s willen maken. De foto’s worden gebruikt voor 
toekomstig drukwerk, denk aan de gemeentepagina 
en gemeentegids als online op bijvoorbeeld onze 
website. 

Leeftijd maakt niet uit, uitstraling is belangrijker dan looks.  
Je hoeft dus geen fotomodel te zijn om mee te doen!

Heb jij altijd al eens voor een professionele fotograaf willen 
poseren en vind je het leuk als je jezelf terug ziet in Geldrop-
Mierlo? Meld je dan nu aan.

Op basis van de gekozen thema’s maakt de fotograaf een 
keuze uit de aangemelde vrijwilligers. Het is dus niet van-
zelfsprekend dat je met eigen familieleden op de foto gaat.  
We maken de foto’s op verschillende momenten over de dag 
in Geldrop én Mierlo. 

Ben je beschikbaar op 4 maart a.s. en lijkt het jou leuk, of 
ken je iemand die het leuk vindt om die dag mee te werken 
onder begeleiding van een professionele fotograaf stuur dan 
een persoonlijk bericht aan communicatie@geldrop-mierlo.nl 
met daarin:
- je naam
- je leeftijd
- of je met meer mensen komt (én hun gegevens) 
Je geeft ons vooraf schriftelijk toestemming om gebruik te  
maken van de van jouw gemaakte foto’s.

Heidemaatregelen Coeveringse Heide/ 
De Meer en Molenven/Lisven
De heideterreinen Coeveringse Heide / De Meer en Molenven / Lisven, in  
eigendom van de gemeente Geldrop-Mierlo, zijn gelegen tussen Geldrop en 
Mierlo. Ten behoeve van de biodiversiteit worden maatregelen getroffen om de 
heidevegetatie verder te ontwikkelen en uit te breiden. Bosgroep Zuid Nederland 
is verantwoordelijk voor de uitbesteding en begeleiding van de werkzaamheden. 
Wat er waar en wanneer gaat plaatsvinden, leest u in dit bericht.

Het doel van de werkzaamheden 
Het bos- en natuurgebied Coeveringse Heide/ De Meer is dankzij 
haar heideterrein en stuifzand erg waardevol voor verschillende 
soorten insecten, flora, reptielen en vogels. Denk daarbij aan  
soorten zoals de zeldzame blauwvleugelsprinkhaan, stekelbrem 
en levendbarende hagedis. Het heideterrein heeft echter de  
potentie om een hogere biodiversiteit te waarborgen en in robuust- 
heid toe te nemen door het treffen van heidemaatregelen en  
verbreden van de open verbinding met heideterrein De Meer. 
Hiervoor worden de bosranden van de verbinding verder  
teruggezet. Ook wordt de bosstrook die het heide terrein De Meer 
doorsnijdt gekapt. Vervolgens wordt op deze delen de strooisel-

laag verwijderd, zodat heidevegetatie de kans krijgt te ontkiemen. 
Ook worden een aantal bomen op de heide verwijderd. Deze  
bomen dragen bij aan bosvorming omdat ze fungeren als zaad-
bron voor opslag. Uit landschappelijk oogpunt worden ook bomen 
gehandhaafd, maar de dichtheid zal minder worden. 
Deze maatregelen zullen leiden tot een duurzaam herstel en  
uitbreiding van droge (stuifzand)heide, waar tal van plant- en dier-
soorten van zullen profiteren. 
Ook het natuurgebied Molenven / Lisven is een waardevol gebied. 
De natuurwaarde wordt hier echter bedreigd door bosvorming en 
vergrassing. Om dit tegen te gaan wordt opslag van berk, en op 
enkele plekken de strooisellaag verwijderd, zodat heidevegetatie  
de kans krijgt te ontkiemen. In eerdere jaren zijn deze maat- 
regelen zeer effectief gebleken en is de zeldzame klokjesgentiaan 
grootschalig ontkiemt.

Wat gaat er waar en wanneer gebeuren?
In februari wordt gestart met de heideherstelwerkzaamheden. 
Deze werkzaamheden worden afgerond voor half maart 2020. 
Mogelijk ondervindt u tijdens deze werkzaamheden hinder  
van de aanwezigheid en het geluid van machines. Uiteraard  
probeert de uitvoerder deze overlast voor u tot een minimum te 
beperken. 

Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen of wenst u meer 
informatie over de werkzaamheden? Neem dan gerust contact op 
met Bosgroep Zuid Nederland op 040-206 6360.
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Schoonmaken riolering
De komende weken wordt de riolering op diverse plekken 
gereinigd. De globale planning per wijk is:

Coevering west:  week 5/6
Akert zuid:  week 7
Akert noord:  week 8
Mierlo zuidwest:  week 9
Mierlo zuidwest:  week 10

Het schoonmaken van de riolen gebeurt met water onder hoge 
druk. Het is mogelijk dat dit enige onderdruk in uw huisaansluit-
leidingen veroorzaakt. De stankafsluiters (sifons) in de afvoeren 
kunnen hierdoor droog komen te staan. Dat kan een rioollucht in 
huis geven. 

Toilet
Daarnaast komt in een enkel geval wel eens wat (schoon)   
water uit deze sifons omhoog in toiletten of afvoerputjes. Ook dit 
kan gepaard gaan met enige rioollucht. Om te voorkomen dat  
u wateroverlast hebt op het toilet, kunt u het beste het toilet-
deksel dichthouden in de periode dat er bij u in de buurt gewerkt  
wordt. U kunt het deksel afsluiten door er een handdoek onder 
te leggen. Zet er eventueel een emmer water op om de deksel  
te verzwaren.

Stank
Droogstaande sifons en putjes zijn eenvoudig op te lossen door 
de kraan even te laten lopen. Zo worden de sifons weer gevuld 
met water en hebt u geen last van rioollucht. Vergeet ook niet om  
water te gieten over schrobputjes op bijvoorbeeld het terras/ 
veranda of in de garage. Ook al worden ze niet gebruikt, ze kunnen  
na reiniging een rioollucht geven.

Verkeershinder beperken
Doorgaans liggen de rioolputten in de rijweg. Het riool wordt 
schoongemaakt met grote vrachtwagens. Dit kan leiden tot  
enige verkeershinder of een kortstondige rijwegblokkade. Vanzelf- 
sprekend proberen wij de verkeershinder zoveel mogelijk te  
beperken. Ook vragen wij u om uw auto(’s) niet in de nabijheid van 
controleputten te parkeren. U herkent onze reinigingsauto’s aan 
de gele kleur en het grote opschrift in rood

Veeg- en Rioolbedrijf ADRIAANS B.V.
Het is voor de aannemer lastig om precies aan te geven wanneer 
hij in uw straat aan het werk is. Dit heeft te maken met obstakels 
die de aannemer in het riool tegenkomt. Ook hevige regenval kan 
de planning in de war gooien: bij flinke buien wordt het werk stil 
gelegd. Adriaans zorgt voor het tijdig (minimaal 48 uur) informeren 
van alle bewoners en bedrijven die hinder kunnen ondervinden 
van de aankomende werkzaamheden. Adriaans informeert hen 
met een huis aan huis verspreide brief.

AANPASSING REGELING BEHEER EN TOEZICHT 
BASISREGISTRATIE PERSONEN
In de Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie Personen 
zijn diverse aangewezenen gewijzigd. De Algemene Verordening  
Gegevensbescherming is hierop van toepassing in plaats van de 
Wet bescherming persoonsgegevens. 
Deze aanpassingen zijn verwerkt in de nieuwe Regeling Beheer 
en Toezicht BRP gemeente Geldrop-Mierlo 2020. De ingangs- 
datum is 7 februari 2020. 
Tevens zijn diverse aanpassingen verwerkt in de Regeling  
Briefadres gemeente Geldrop-Mierlo  2020. 

VANAF 1 FEBRUARI BOETES IN KORTE KERKSTRAAT 
GELDROP BIJ OVERTREDINGEN

De Korte Kerkstraat in Geldrop is een paar jaar geleden in 
goed overleg met ondernemers en bewoners heringericht 
tot een voetgangerszone op basis van ‘shared space’: een  
voetgangersgebied waar fietsers zijn toegestaan en laden en 
lossen dagelijks van 09.00 tot 11.00 uur mogelijk is. De straat 
is ingericht met bankjes en veel groen. Er is veel aandacht 
voor sfeer en beleving. Voetgangers moeten hier op een  
aangename manier kunnen verblijven. Dit willen we graag zo 
houden. 

Helaas blijkt dat er ondanks alle maatregelen buiten de  
toegestane tijden gemotoriseerd verkeer door de Korte Kerkstraat 
rijdt. 
Voor onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) is het 
onmogelijk om dag en nacht in deze straat te zijn. Dan zouden 
heel veel andere taken blijven liggen. Daarom zijn we in de Korte 
Kerkstraat vanaf 1 november 2019 gestart met camerahandha-
ving. Auto’s, brommers en scooters die vanaf die datum zonder 
ontheffing door de Korte Kerkstraat rijden worden gefotografeerd. 
Het gaat dan alleen om de nummerborden. De bestuurder komt 
nooit in beeld!  Vanaf 1 november kreeg iedereen die in overtre-
ding was een waarschuwing.

Vanaf 1 februari worden er, bij overtredingen, geen waar-
schuwingen meer gegeven maar direct een boete.

Ontheffing
In sommige gevallen is het noodzakelijk om buiten de venster-
tijden met een motorvoertuig door de Korte Kerkstraat te rijden. 
Dit kan alleen met een ontheffing. We verlenen niet voor elke 
activiteit in de Korte Kerkstraat een ontheffing. De activiteit moet 
bijvoorbeeld incidenteel van aard zijn. Voor een verhuizing of een 
verbouwing kunt u dus een ontheffing aanvragen. Voor activiteiten 
die steeds terugkomen, zoals het laden en lossen van goederen, 
kunt u geen ontheffing krijgen.
Voor de aanvraag voor de ontheffing, gebruikt u het formulier 
op onze website. U kunt dit formulier ook afhalen aan de balie 
van het gemeentehuis. Aan de aanvraag voor een ontheffing zijn  
legeskosten verbonden. In 2019 zijn de kosten voor het in  
behandeling nemen van de aanvraag 63,60 euro (maximaal  
één kenteken per aanvraag). U betaalt dit bedrag ook als de  
ontheffing wordt geweigerd. Alle regels rondom de aanvraag  
voor een ontheffing vindt u op www.geldrop-mierlo.nl.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING
 
Bezwaar vertrokken naar onbekende bestemming:
 
De persoon hieronder woont niet meer op het adres waar hij/zij 
volgens de basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. 
Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken, cluster  
Inwoners. Het college heeft besloten de persoonslijst van deze 
persoon niet meer bij te houden. Daardoor staan zij officieel niet 
meer op dat adres ingeschreven.
 

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

Verrijt, W. 07-09-2000 20-11-2019 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.
 

B E K E N D M A K I N G E N

Beheerdersavond  
digitale buurtpreventiegroepen
Op donderdag 30 januari organiseerde de gemeente een avond voor de beheerders van digitale buurtpreventie-
groepen om hen te bedanken voor de inzet om de veiligheid in de eigen buurt te vergroten en om ervaringen uit 
te kunnen wisselen. 

Ongeveer 30 beheerders van verschillende vormen van digitale 
buurtpreventie werden in het vernieuwde gemeentehuis welkom 
geheten door burgemeester Van Bree. De beheerders van bijvoor-
beeld de WhatsAppbuurtpreventiegroepen werden bedankt voor 
hun inzet om de buurt veiliger te maken. 

Er volgde een presentatie over de opkomst van diverse  
vormen van digitale buurtpreventie in onze gemeente en welke rol  
de gemeente daarbij speelt. Vervolgens werden de spelregels 
die gevolgd moeten worden wanneer men gebruikt maakt van 
een buurtpreventieapp om een acute onveilige of verdachte  
situatie te melden, toegelicht. Aangegeven werd dat het goed is  
een overzicht te hebben van alle initiatieven die in dit kader in 
onze gemeente actief zijn. 
Door de heer De Vries, netwerkinspecteur van de politie, werd 
verder ingegaan op wanneer er sprake is van een verdachte  
situatie, hoe en waar je die moet melden, welk signalement je door 
moet geven (rekening houdend met privacy) en wat je dan zelf 
kunt en moet doen. Er werden politiecijfers getoond van aangiften 
van woninginbraken, autodiefstallen en autoinbraken en tips hoe 
die te voorkomen. De heer Vermulst, coördinator van de buurtW-
hatsAppgroepen in Mierlo vertelde over zijn betrokkenheid, zijn 

ervaringen en voorbeelden uit de praktijk en deed een oproep om 
vooral samen sterk te staan tegen criminaliteit en voor veiligheid.

Ervaringen van beheerders digitale buurtpreventiegroepen
Na een korte pauze werd via een digitale meningpeiling naar 
de ervaringen van de aanwezige beheerders gevraagd. Deze  
ervaringen zijn positief te noemen. In de apps van de digitale 
buurtpreventiegroepen worden vooral onveilige en verdachte  
situaties gemeld, daarbij houden de deelnemers zich meestal 
goed aan de spelregels. Wanneer dat niet het geval is worden 
de deelnemers daar door de beheerders op aangesproken. Een  
aantal appgroepen heeft naast de buurtpreventieappgroep ook nog 
een andere appgroep voor buurtbewoners waarin overige, meer  
sociale onderwerpen die in de buurt spelen, gemeld worden,  
zoals een buurtbarbecue. De digitale buurtpreventiegroepen lijken 
bij te dragen aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de 
buurtbewoners. 

Digitale buurtpreventiegroep in uw buurt?
Bent u zelf ook beheerder van een digitale buurtpreventiegroep 
maar heeft u deze avond gemist? Dan heeft u mogelijk de oproep 
gemist maar zouden wij toch graag met u in contact willen komen. 
Aan alle beheerders van digitale buurtpreventiegroepen vragen 
wij om een formulier in te vullen zodat wij een goed overzicht  
hebben van alle initiatieven die in onze gemeente actief zijn. 
Ook als u zelf een digitale buurtpreventiegroep op wilt richten  
verwijzen wij u graag naar de website van de gemeente  
www.geldrop-mierlo.nl om contact op te nemen met de gebieds- 
regisseur die actief is in uw buurt. Ook op de website www.wabp.nl 
vindt u veel informatie over digitale buurtpreventiegroepen.

www.geldrop-mierlo.nl



ZIENSWIJZE VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
 
De persoon hieronder woont niet meer op het adres waar hij/zij 
volgens de basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. 
Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken, cluster  
Inwoners. Het college heeft besloten de persoonslijst van deze 
persoon niet meer bij te houden.  Daardoor staat hij/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

Tsotoulidis, K. 01-12-1987 30-01-2020 Onbekend
 
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 14040 of (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; 
- de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit en
- uw handtekening.
 
U stuurt uw brief naar Gemeente Geldrop-Mierlo, 
t.a.v. Publiekszaken (adresonderzoek), Postbus 10101, 
5660 GA Geldrop-Mierlo.
 
Wilt u meer weten?
Belt u dan met de adresonderzoekers van de afdeling 
Publiekszaken, telefoon: (040) 289 38 93.

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)
Locatie : Industriepark 10 in Geldrop
Datum ontvangst : 24 januari 2020
Omschrijving :  opnemen hogere grenswaarden  

van geluid bij bedrijfswoningen
Zaaknummer : 20200058

Locatie : Kievitstraat 45 in Geldrop
Datum ontvangst : 25 januari 2020
Omschrijving : uitbreiden coniferenhaag
Zaaknummer : 20200059

Locatie : Rulstraat 22 in Geldrop
Datum ontvangst : 26 januari 2020
Omschrijving : renoveren dak
Zaaknummer : 20200060

Locatie : Beatrixlaan 3 in Geldrop
Datum ontvangst : 27 januari 2020
Omschrijving : kappen zieke berk
Zaaknummer : 20200065

Locatie : Luchen 23A in Mierlo
Datum ontvangst : 29 januari januari 2020
Omschrijving : verbouwen woonhuis
Zaaknummer : 20200071

Locatie :  Bisschop van Mierlostraat 97  
in Mierlo

Datum ontvangst : 30 januari 2020
Omschrijving : verbouwen en uitbreiden bijgebouw
Zaaknummer : 20200075

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Dommeldalseweg 24 in Geldrop
Omschrijving : plaatsen tuinafscheiding
Zaaknummer : 20190906

Verleende omgevingsvergunningen met  
reguliere procedure (2)

Locatie : Zandoogje 2 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 28 januari 2020
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 20190829

Locatie : Hertogenlaan 149 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 28 januari 2020
Omschrijving :  inpandig aanpassen  

constructie woonhuis
Zaaknummer : 20190901

Locatie : Eindhovenseweg 40 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 30 januari 2020
Omschrijving : remodeling winkel
Zaaknummer : 20190837

Locatie :  Heer van Rodestraat  
ongenummerd (openbare ruimte  
nabij huisnummer 105) in Mierlo

Verzenddatum besluit : 30 januari 2020
Omschrijving :  rooien één kastanje in verband met 

kastanjebloedingsziekte
Zaaknummer : 20200015

Locatie :  Kastanje ongenummerd  
(openbare ruimte nabij  
huisnummer 11) in Mierlo

Verzenddatum besluit : 30 januari 2020
Omschrijving :  rooien twee kastanjes in verband met 

kastanjebloedingsziekte
Zaaknummer : 20200017

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
APV EN BIJZONDERE WETTEN

Verleende vergunningen en ontheffingen APV en bijzondere 
wetten (7)

Locatie : Mierlo
Verzenddatum besluit : 23 januari 2020
Omschrijving : potgrondactie op 7 maart 2020
Zaaknummer : 20200045

Locatie :  Heer van Scherpenzeelweg 26  
in Mierlo

Verzenddatum besluit : 28 januari 2020
Omschrijving :  verruiming sluitingstijd tot uiterlijk  

1.00 uur op diverse data gedurende  
het jaar 2020

Zaaknummer : 20190885

Locatie : Geldrop
Verzenddatum besluit : 28 januari 2020
Omschrijving :  verkoop loten op 1 april en 6 juni en 

loting op 6 juni 2020 ten behoeve  
van Stichting Onderwijs voor Kinderen 
in Indonesië

Zaaknummer : 20200043

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 voorzieningen- 
rechter 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

TOESTEMMING GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo 
heeft op 28 januari 2020 besloten:
•  een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij Heer van 

Rodestraat 40 in Mierlo te weten aan de achterzijde van de  
woning. 

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze locatie ligt 
vanaf 7 februari 2020 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  
indienen, gericht aan het college van burgemeester en wethou-
ders, 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.

TOEKENNING ONTHEFFING REGLEMENT 
VERKEERSREGELS EN VERKEERSTEKENS

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 24 januari 
2020 de volgende ontheffing is verleend:

Ontheffing van bepalingen Reglement verkeersregels en  
verkeerstekens (RVV) 1990

Werkbedrijven Senzer en Ergon voeren in opdracht van de  
gemeente diverse werkzaamheden uit in de openbare ruimte.  
Om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren, is het nood-
zakelijk gebleken om beide bedrijven ontheffing te verlenen 
van enkele verkeersregels en verkeerstekens. De ontheffing is  
bedoeld voor gebruik voor maximaal zes voertuigen per bedrijf  
tegelijkertijd en geldt voor het gehele grondgebied van de  
gemeente Geldrop-Mierlo. Aan de ontheffing zijn voorschriften 
verbonden. Deze voorkomen dat de ontheffingverlening leidt tot 
verkeersonveilige of andere ongewenste situaties.

Het besluit ligt vanaf vrijdag 7 februari 2020 gedurende zes weken 
ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, de Meent 2 in 
Geldrop. Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met het 
besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Dit kan 
online op www.geldrop-mierlo.nl. U kunt ook schriftelijk bezwaar 
maken. Richt uw bezwaarschrift aan het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Bij spoed 
kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij 
de rechtbank Oost-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

Gemeente ActueelGemeente Actueel

Een krant bij de Koffie ...
... maar dan heeft u hier wel een trouwe bezorger voor nodig ...

iets voor u? 
Bel dan naar (0493) 473 578 of meld u aan via het blokje ‘aanmelden als bezorger’  

rechtsboven op onze site: www.middenstandsbelangen.nl

heerlijk!


