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Lintjes voor brandweermannen  
Geldrop én Mierlo
Op dinsdag 11 februari en maandag 17 februari heeft burgemeester Van Bree een aantal brandweermannen van post 
Geldrop en Mierlo verrast met een Koninklijke onderscheiding. Alle gedecoreerden komen in aanmerking voor deze 
versierselen omdat zij meer dan twintig jaar dag en nacht paraat staan voor de Geldrop-Mierlose gemeenschap. 
Iedereen van harte gefeliciteerd!
Burgemeester Van Bree prees alle gedecoreerden voor hun gedreven en vakkundige houding en de passie waarmee 
zij van hun hobby hun vak hebben gemaakt. 

In Geldrop waren er lintjes voor de heren (v.l.n.r.) J.J.M.W. (Arjan) Bakermans, R.J.R. (Robert) Collart, J.P.J. (Jack) van den Eijnden, 
J.A.M. (Hans) Giller, T.E.C. (Theo) van Noorwegen, J.H.T.M. (Frank) Poels, A.A.A.M. (Arno) Schenkels en J.P.A. (Jos) Schenkels.

In Mierlo ontvingen de heren (v.l.n.r.) M.F.H. (Mike) van de Kimmenade, R.F. (Rik) van de Kimmenade, J.P. (Jan-Pieter) Louwers, 
A.J.A.W. (Arjan) van Meurs, P.B.M. (Pieter) Smeets, C.J.J. (Cees) Toemen en F.J. (Frank) Verhoeven een lintje. Ook op de foto  
mevrouw P. de Kam, directeur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Foto’s: Marco Magielse

Openstelling  
gemeentehuis tijdens 
carnaval
Tijdens carnaval is het gemeentehuis gewoon open.  
Alleen de avondopenstelling op maandag 24 februari 
komt te vervallen.

Wist u trouwens dat u op onze website www.geldrop-mierlo.nl  
24 uur per dag terecht kunt voor informatie en het regelen 
van veel van onze producten en diensten. Ook kunt u daar 
een afspraak maken voor een bezoek aan onze balie of een 
melding maken.

Gemeentegids 2020
De gemeentegids is weer geactualiseerd. In de gemeentegids 
staat informatie over de gemeentelijke organisatie, gemeentelijke  
instellingen, verenigingen, stichtingen en instanties in de gemeente.  
De gids is online te bekijken via onze website www.geldrop-mierlo.nl/ 
gemeentegids. Maakt u liever gebruik van de papieren gids? Dan 
kunt u een gratis gemeentegids afhalen op een van de volgende 
adressen:

Geldrop
• Gemeentehuis, De Meent 2
• Centrum Hofdael, Molenstraat 23
• Bibliotheek, Heuvel 94
• VVV i-point Hotel Nijver, Heuvel 1
• Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1
• St. Anna Ziekenhuis, Bogardeind 2

Mierlo
• Bibliotheek, Dorpsstraat 113
• Hof van Bethanië, Heer van Scherpenzeelweg 9
• ‘t Patronaat, Heer van Scherpenzeelweg 14-16
• VVV i-point Café de Koffer, Molenhoek 2

Vragen of opmerkingen?
Ziet u fouten in de tekst? Of hebt u problemen met het gebruik 
van de gemeentegids? Neem dan contact op met Akse Media, 
telefoonnummer 0223-668 877.
Hebt u andere vragen over de gemeentegids? Neem dan  
contact op met het cluster Communicatie. Zij zijn te bereiken  
via telefoonnummer 040 289 38 93 of door te mailen naar  
gemeente@geldrop-mierlo.nl. 

Reinigingswerkzaamheden  
onderdoorgang Gijzenrooiseweg
Op zaterdag 29 februari worden werkzaamheden uitgevoerd aan de spooronderdoorgang aan de Gijzenrooijseweg in 
Geldrop. Om gevaarlijke situaties te voorkomen wordt de onderdoorgang tussen 07:00 en 18:00 uur afgesloten voor 
alle verkeer. Er wordt een omleiding ingesteld.

Werkzaamheden
Het betreft een wegvak tussen de rotonde bij het Emopad en de 
verkeerslichten bij het Bogardeind. De wanden van de spoor- 
onderdoorgang zijn in de loop van de jaren behoorlijk vervuild  
geraakt. De betonnen oppervlakken van het kunstwerk worden 
met water onder hoge druk gereinigd.

Omleiding
Het verkeer wordt door middel van omleidingsborden omgeleid.

Ook buslijn 324 volgt die dag een andere route. Op de website 
van Hermes (www.Hermes.nl) kunt u alle informatie vinden over 
de omleidingen.

Informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Baryalai Ghazi 
van de afdeling Ruimte. U kunt hem tijdens kantooruren bereiken 
via telefoonnummer. (040) 289 38 93.

Burgemeester Van Bree 
sluit henneppand  
in Geldrop-Mierlo
Op maandag 17 februari 2020 heeft burgemeester  
Van Bree een woning aan de Reinoutlaan in Geldrop voor 
drie maanden gesloten nadat er een grote hoeveelheid  
hennep is aangetroffen. Dit gebeurde naar aanleiding  
van een opsporingsonderzoek dat op 21 oktober 2019 
plaatsvond. Ook trof de politie goederen en stoffen aan  
die in combinatie met elkaar bestemd zijn voor groot-
schalig of bedrijfsmatige illegale hennepteelt. 

Damoclesbeleid 
De besluiten van de burgemeester zijn 
genomen op grond van het zogenaamde  
Damoclesbeleid.De productie en/of  
handel van drugs zorgt voor overlast  
en maakt de buurt onveilig. Daarnaast 
is de kans op kortsluiting, oververhitting,  
stankoverlast, lekkages en brand zeer 
groot. De productie van softdrugs en drugshandel is levens- 
gevaarlijk en kosten de samenleving veel geld. Bovendien zit er  
meestal een crimineel netwerk achter. De maatregel moet  
bijdragen aan de vermindering van de drugscriminaliteit en  
daarmee aan de vergroting van de veiligheid en leefbaarheid in  
de samenleving.

Betreden van de woningen is verboden
Het pand is verzegeld en er is een openbare bekendmaking aan-
gebracht over de sluiting. Overtreding van het verbod is strafbaar.

Gezamenlijke aanpak
Politie, gemeente en OM trekken samen op in de aanpak  
van drugscriminaliteit, zowel strafrechtelijk als bestuurlijk. De  
gemeentelijke aanpak staat los van een eventuele strafrechtelijke 
vervolging van verdachten, dat is een bevoegdheid van de politie 
en het Openbaar Ministerie.

Samen gericht 
handhaven!
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Wandelend vergaderen voor  
gezondere leefstijl
Koninklijke Peijnenburg, St. Annaziekenhuis en gemeente Geldrop-Mierlo, drie van oorsprong voor Geldrop  
belangrijke organisaties, roepen hun medewerkers op om wat vaker de (vergader)stoel te verruilen voor de  
frisse buitenlucht. Daarom gaven leden van de drie managementteams het goede voorbeeld en troffen elkaar al  
wandelend bij de Textielroute zuil aan het Bocxweerdpad bij de Kleine Dommel. 

Door fysieke inspanning te verbinden aan wandelend vergaderen 
stimuleren zij daarmee de aandacht voor een gezonde leefstijl 
in hun organisaties, een speerpunt in het personeelsbeleid van  
de drie organisaties. Te veel zitten heeft een slechte invloed op  
de gezondheid en welbevinden. Door fysieke inspanning te  
integreren in het dagelijkse werk worden medewerkers gezonder,  
gelukkiger en creatiever. Wandelend vergaderen beperkt  
bovendien de gezondheidsrisico’s. Op deze manier is een actieve 
leefstijl gemakkelijk in het werk te integreren zonder er speciaal 
een pauze voor te nemen. De lengte van de routes draagt ook  
bij aan andere positieve effecten, zoals effectief vergaderen,  
verhoging van de creativiteit en betrokkenheid bij collega’s.

Verweven met Textielroute
Door middel van zilveren wegmarkeringen met gekleurde weverij- 
wiebertjes wordt met de vergaderwandelroutes wederom de 
verbinding gelegd met het weverij verleden van de gemeente 
Geldrop-Mierlo. De routes van ca. 30 minuten leiden door het 
Dommeldal, het Kasteelpark en het centrum en passeren hierbij 
verschillende historische plekken uit het weverijverleden van onze 
gemeente. De routes hebben 3 startpunten, maar er kan op elk 
punt worden aangehaakt. Dat maakt het voor iedereen geschikt 

die in klein gezelschap op een actieve, gezonde manier wil ver-
gaderen, lunchwandelen of gewoon even lekker een ommetje wil 
maken.

Foto: Eddie Mol
Onthulling regenboog-
bankje in centrum Mierlo
Op maandag 17 februari 2020 om 16.00 uur heeft 
wethouder van Otterdijk ter hoogte van de Mierlose 
molen aan de Dorpsstraat een regenboogbankje ont-
huld. Op het bankje staan de regenboogkleuren (het 
symbool voor de LHBTI-gemeenschap) centraal. 

Gelijke rechten voor LHBTI’s
De overheid werkt aan gelijke rechten voor lesbische  
vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgen-
der- en intersekse personen (LHBTI’s). En wil geweld en  
discriminatie tegen LHBTI’s voorkomen. Het patroon borduurt 
behalve op de homo en transgender-acceptatie voort op het 
textielverleden van Geldrop-Mierlo. 
Het cirkelvormige regenboogbankje is een ontwerp van  
Katja van den Eijnden en uitgevoerd door CM3-custom made.   
Oud-wethouder Verdouw heeft destijds initiatief genomen 
voor een permanent regenboogmonument om 24 uur per 
dag, 365 dagen per jaar te laten zien dat in de gemeente 
Geldrop-Mierlo genderseksualiteit en genderdiversiteit nog 
steeds wordt geaccepteerd.

Formulierenspreekuur  
extra open in maart
Inwoners die hulp nodig hebben bij het invullen van  
formulieren kunnen gebruik maken van het formulieren-
spreekuur van de gemeente Geldrop-Mierlo. Ook helpen 
de klantadviseurs bij het aanvragen van een betalings- 
regeling, het veranderen of opzeggen van abonnementen  
en diensten.

Om inwoners te helpen bij hun verzoek om kwijtschelding van 
de plaatselijke belastingen is het formulierenspreekuur extra  
geopend op 9, 16 en 23 maart van 09.00 uur tot 17.00 uur.  
U kunt zich tot uiterlijk 16.30 uur melden bij de receptie van het 
gemeentehuis in Geldrop.
Kijk voordat u naar het gemeentehuis komt op onze website  
www.geldrop-mierlo.nl welke stukken u bij uw verzoek tot kwijt-
schelding plaatselijke belastingen (indien op u van toepassing) 
dient in te leveren. 
Vergeet ook niet om de inloggegevens van uw DigiD en uw bank 
mee te nemen!!

Paddenoverzetters gezocht!
Minstens vier extra “paddenoverzetters” heeft IVN Geldrop nodig, vrijwilligers die enkele weken willen helpen tijdens 
het hoogtepunt van de paddentrek. Het gaat om minimaal één keer per week padden overzetten in maart. Deelnemers 
kunnen aangeven welke dag schikt.

De padden gaan naar verwachting tegen maart naar hun voort-
plantingswateren trekken. Door hoge temperaturen als gevolg 
van de klimaatverandering zou het zelfs eerder kunnen zijn. Ze 
trekken straks massaal de Bosrand over bij het A67-viaduct in de 

Coevering en bij de Rederijklaan tussen Geldrop en Mierlo. Hierbij 
worden veel padden doodgereden, alleen al door de zuigkracht 
van het verkeer. Om dit te voorkomen plaatsen vrijwilligers scher-
men en ze graven emmers in. Hoe warmer het is, hoe eerder de 
padden gaan trekken. De temperatuur bepaalt dan ook de datum 
van de graafwerkzaamheden: in principe het weekend van 22 fe-
bruari of de week erna. 
De paddenoverzetters halen ’s morgens vóór 9 uur (maar liever 
een uur eerder) de padden, salamanders en kikkers uit de em-
mers en brengen ze naar de overkant van de weg. 
Met wat uitleg vooraf en een herkenningskaart bij de hand worden 
de amfibieën meteen benoemd en in kaart gebracht. Sommige 
mensen vinden padden eng maar als je ze beter bekijkt en er wat 
meer van afweet, raak je er gemakkelijk door gefascineerd.

Informatie en aanmelden
Op beide locaties heeft IVN enkele vrijwilligers extra nodig. Wie 
wil meehelpen aan de Bosrand kan voor inlichtingen en aanmel-
dingen terecht bij Plonie van Campen, 06-3949 4850. Voor de 
Rederijklaan: Suzy de Reede, e.reede@kpnmail.nl. Mailen naar 
ivngeldrop@gmail.com mag ook. Raadpleeg voor meer informatie 
www.ivn.nl/geldrop en de website van RAVON: www.ravon.nl.Foto: Margot Klaren

www.facebook.com/gemeente.geldropmierlo

Vind ons leuk op
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Praat mee over de energietransitie in de Metropoolregio Eindhoven!

Klimaatverandering vraagt om regionale energiestrategie
 
Het klimaat verandert. Fossiele brandstoffen raken op. De gevolgen hiervan op ons en onze leefomgeving beginnen 
steeds meer zichtbaar te worden. We krijgen te maken met steeds extremere weersverschijnselen, wateroverlast 
door stevige buien en extreem hete zomers. Naarmate de temperatuur stijgt, nemen die problemen toe en treffen ze 
meer mensen. Daar willen we wat aan doen, samen met u: inwoner, ondernemer of organisatie in de Metropoolregio 
Eindhoven.

21 gemeenten van Metropoolregio Eindhoven trekken samen op!
De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven (waarvan Geldrop-Mierlo er één is) trekken hierbij samen op, om kansen te benut-
ten, onze innovatieve kracht goed te gebruiken en om zelf aan het roer te staan van het gebruik van onze schaarse (groene) ruimte. 
Dit vraagstuk krijgt vorm in de gezamenlijke Regionale Energiestrategie (RES). 

De Regionale Energiestrategie is een grote, belangrijke opgave. De opgave is alleen te realiseren door samen te werken en kennis 
te delen. De regio’s - waaronder de Metropoolregio Eindhoven - moeten voor is 1 juni 2020 een conceptversie van hun RES indienen 
bij het Rijk. Het Rijk beoordeelt vervolgens of de optelsom van de 30 regio’s voldoende bijdraagt aan het Nationaal Klimaatakkoord. 
Daarna hebben regio’s nog eens een aantal maanden de tijd om tot een definitieve RES te komen en deze in te dienen bij het Rijk. 
De definitieve RES moet gereed zijn op 1 maart 2021.

Iedereen doet wat
Nederland heeft de ambitie om de CO2-uitstoot terug te dringen. 
De eerste grote stap is een CO2-reductie van 49 procent in 2030 
en de tweede stap 95 procent in 2050. Dit is vastgelegd in het  
Nationaal Klimaatakkoord. Het doel van het Nationaal Klimaat-
akkoord komt voort uit de afspraken die we in Nederland hebben 
gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. In dit akkoord 
hebben 192 landen afgesproken de opwarming van de aarde te 
beperken tot twee graden ten opzichte van het pre-industriële  
tijdperk. Hiervoor zijn grote veranderingen nodig in de manier 
waarop we onze energie opwekken en gebruiken. Er is een  
overgang nodig van energie uit fossiele brandstoffen zoals gas, 
steenkolen en olie naar volledig duurzame energie, zoals zon- en 
windenergie. De zogenoemde energietransitie. 
Ook als inwoner speelt u een belangrijke rol in deze transitie.  
U kunt al een bijdrage leveren door het isoleren van uw huis,  
zonnepanelen op uw dak te installeren of vaker het openbaar  
vervoer in plaats van de auto te nemen.

Hoe gaan we dit aanpakken?
In Nederland maken 30 regio’s een eigen strategie om aan het  
Nationaal Klimaatakkoord bij te dragen: een Regionale Energie- 
strategie (RES). Uw gemeente hoort bij de Metropoolregio Eindhoven,  
in totaal 21 gemeenten. Samen met de provincie, de waterschap-
pen en de netbeheerder onderzoeken wij de mogelijkheden:
Waar is ruimte om duurzame energie op te wekken en hoeveel?
-  Waar zien we mogelijkheden voor besparing van energie?
-  Wanneer is aansluiting op het energienetwerk mogelijk en wat is 

hiervoor nodig in termen van geld en ruimte? 
-  Welke duurzame warmtebronnen zijn te gebruiken, zodat wijken 

en gebouwen van het aardgas af kunnen? 
Verder kijken we of er bij alle partijen voldoende draagvlak is en of 
het financieel haalbaar is. 

Praat u met ons mee? 
De RES is niet iets van een gemeente of regio alleen. De energie-
transitie gaat iedereen aan. Het is naast een technische uitdaging,  
vooral ook een maatschappelijke, financiële en ruimtelijke  
onderneming. We merken namelijk allemaal wat overstappen op 
duurzame energie betekent voor ons wonen, werken en recreëren.  
Het zou echter niet eerlijk zijn als we daar alleen de lasten van 
ervaren. We willen graag dat inwoners en ondernemers mee- 
profiteren van de opbrengsten van in de regio duurzaam opgewekte 
energie. We gaan graag met u in gesprek over de energietransitie. 

Ontmoetingsbijeenkomst 11 maart - 
Evoluon Eindhoven
Daarom organiseert de Metropoolregio Eindhoven op woens-
dag 11 maart een bijeenkomst voor u. Daar informeren we 
u over de energietransitie en waar we als regio aan werken. 
Daarnaast kunt u in gesprek met de werkgroepen en raadsle-
den uit de regio. 

Datum: woensdag 11 maart 2020
Locatie:  Evoluon, Noord-Brabantlaan 1A, 5652 LA Eindhoven

Het programma 
18.30 uur:   Ontvangst
19.00 uur:    Presentatie Wat is de Regionale Ener-

giestrategie en wat doen we als regio?
19.30 uur:  •  Informatieplein: loop langs verschillende 

kraampjes met informatie over diverse 
vormen van energie, energiebesparing en 
subsidiemogelijkheden

 •  Energiecafé: Ga in gesprek met werk-
groepleden, raadsleden en energiedes-
kundigen over de dilemma’s van de ener-
gietransitie.

20.45 – 21.00 uur:   Afronding 

Hoe bereik ik Evoluon Eindhoven?
Het Evoluon is per openbaar vervoer prima te bereiken. Wij sti-
muleren dan ook van harte het gebruik van openbaar vervoer als 
de reismethode om bij het Evoluon te komen. Het station Eind-
hoven en Eindhoven Airport liggen beiden op 7 busminuten. De 
bussen vertrekken vanaf de Noordzijde van Station Eindhoven:
• buslijn 401 (Eindhoven Airport via Meerhoven)
• buslijn 402 (Veldhoven Sondervick)
• buslijn 403 (Oerle)
Voor alle lijnen geldt: uitstappen bij halte Evoluon. Er vertrekt 
gemiddeld iedere 10 minuten een bus van Eindhoven centraal, 
overdag zelfs elke 5 minuten. Maak gebruik van de reisplanner 
OV9292 voor het beste reisadvies.

Aanmelden
Via de website van de Metropoolregio Eindhoven kunt u zich 
aanmelden. Ga hiervoor naar www.metropoolregioeindhoven.nl.

Er is ook voor onze gemeenteraad op 17 februari een thema avond georganiseerd over  
de RES. Deze bijeenkomst start om 19.30 uur en is openbaar. Deze bijeenkomst vindt 
plaats in het gemeentehuis aan De Meent 2 in Geldrop.



PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
APV EN BIJZONDERE WETTEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)
Locatie : Margrietstraat 62 in Mierlo
Datum ontvangst : 6 februari 2020
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20200098

Locatie : Oranjetipje 6 in Mierlo
Datum ontvangst : 8 februari 2020
Omschrijving : plaatsen erfafscheiding
Zaaknummer : 20200102

Locatie : Eikendreef 12 in Mierlo
Datum ontvangst : 7 februari 2020
Omschrijving : verleggen inrit
Zaaknummer : 20200101

Locatie : Laan van Tolkien 112  in Geldrop
Datum ontvangst : 6 februari 2020
Omschrijving :  plaatsen zonnepanelen  

met design opdruk
Zaaknummer : 20200100

Locatie : Eendenpoel 14 in Mierlo
Datum ontvangst : 10 februari 2020
Omschrijving : plaatsen tijdelijke woonunit
Zaaknummer : 20200103

Locatie : Hullenaar 3 in Mierlo
Datum ontvangst : 12 februari 2020
Omschrijving : verbouwen woonhuis
Zaaknummer : 20200107

Locatie : Emopad 31A in Geldrop
Datum ontvangst : 12 februari 2020
Omschrijving : wijzigen gebruik pand
Zaaknummer : 20200113

Locatie : Waleweinlaan 34 in Geldrop
Datum ontvangst : 13 februari 2020
Omschrijving : plaatsen erfafscheiding
Zaaknummer : 20200115

Locatie : Mierloseweg 46 in Geldrop
Datum ontvangst : 13 februari 2020
Omschrijving : splitsen woonhuis
Zaaknummer : 20200116

Verleende omgevingsvergunningen met  
reguliere procedure (2)

Locatie :  Maarten Trompstraat  
ongenummerd (openbare ruimte  
nabij huisnummer 24) in Geldrop

Verzenddatum besluit : 10 februari 2020
Omschrijving :  rooien van kastanje in verband met 

kastanjebloedingsziekte en slechte top
Zaaknummer : 20200023

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
APV EN BIJZONDERE WETTEN

Verleende vergunningen en ontheffingen APV en bijzondere 
wetten (7)

Locatie : Willem Barentszweg 69 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 11 februari 2020
Omschrijving :  festiviteiten rondom carnaval en  

ontheffing sluitingstijd tot 1.00 uur op  
22, 23, 24 en 25 februari 2020

Zaaknummer : 20200044

Locatie : Kerkstraat 67 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 12 februari 2020
Omschrijving : plaatsen vrachtauto op 10 maart 2020
Zaaknummer : 2597

Locatie :  Hoog Geldrop, Jonkersstraat,  
Hertogenlaan, Pastoor van Hooff-
straat en Nieuwendijk in Geldrop

Verzenddatum besluit : 12 februari 2020
Omschrijving :  jeugdoptocht Zesgehuchten  

op 25 februari 2020
Zaaknummer : 20200029

Locatie : Heuvel 18 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 5 februari 2020
Omschrijving :  plaatsen kleine mobiele torenkraan  

op 6, 13 en 20 februari 2020
Zaaknummer : 2411

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  
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 indie-
nen bij de voorzieningenrechter 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.

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

Voorbereidingen Sportgala Geldrop-Mierlo 2020 in volle gang!

Meld nog tot 1 maart jouw sportman/vrouw 
en/of Team van het Jaar aan!
Op vrijdag 19 juni vindt het vernieuwde Sportgala Geldrop-Mierlo plaats. Op deze manier laten we zien hoe belangrijk 
we sporten en onze sportverenigingen vinden. Het spetterende evenement wordt georganiseerd door Leef! Geldrop-
Mierlo in samenwerking met de gemeente Geldrop-Mierlo en de Sportraad. Het Sportgala vindt plaats in Centrum 
Hofdael in Geldrop. De avond start om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur. Tijdens het Sportgala huldigen we 
alle genomineerden en jeugdkampioenen. 

Aanmelden kan nog t/m 1 maart
Leden van sportverenigingen uit Geldrop-Mierlo kunnen nog t/m 
1 maart via het inschrijfformulier op de website www.leefgeldrop- 
mierlo.nl/sportgala2020 een persoon en/of team aandragen voor 
de categorieën 1 (talent t/m 18 jaar van het jaar), 2 (sportpres-
tatie van het jaar), 3 (coach van het jaar) en 4 (de sportwaarde-
ringsprijs). Het is belangrijk om bij iedere aanmelding goed aan te  
geven waarom een persoon of team wordt aangedragen. 
Aanmeldingen zonder motivatie worden niet behandeld. Ieder lid 
van de vereniging kan één persoon en/of team aandragen, dus 
niet alleen het bestuur van de vereniging. De drie genomineerden  
per categorie worden op 16 maart 2020 gepubliceerd op de  
website van Leef! Geldrop-Mierlo en de gemeente Geldrop-Mierlo.

Stemmen op genomineerden – 
van 16 maart 2020 t/m 12 april 2020
Van 16 maart 2020 t/m 12 april 2020 kunnen alle inwoners uit de 
gemeente Geldrop-Mierlo per categorie online stemmen op zijn 
of haar favoriet. Dit kan éénmaal per mailadres, via de website 
www.leefgeldrop-mierlo.nl. Uit deze online stemming komt een top 
drie notering. De neutrale vakjury stemt onafhankelijk van elkaar, 
waaruit ook een top drie komt. De combinatie van beide uitslagen 
levert de winnaar op.

www.geldrop-mierlo.nl

Een krant bij  
de Koffie ...

... maar dan heeft u hier wel  
een trouwe bezorger voor nodig ...

iets voor u? 

heerlijk!

Bel dan naar (0493) 473 578 of meld u aan via het blokje 
‘aanmelden als bezorger’ rechtsboven op onze site: 
www.middenstandsbelangen.nl

Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 20 februari 2020


