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Op dinsdag 3 maart ondertekenden wethouder Hans van de Laar van de gemeente Geldrop-Mierlo met onder meer 
beheer openbare ruimte in zijn portefeuille, algemeen directeur Yvonne van Mierlo van Ergon en algemeen directeur 
Marion van Limpt van Senzer een contract voor het onderhouden van het groen en de straten voor de duur van vier 
jaar. Deze overeenkomst gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2019 en kan drie keer met twee jaar worden 
verlengd. De kosten voor de gemeente bedragen in totaal €1.781.399,75 per jaar.

Na een aanbestedingsprocedure is het werk gegund aan Ergon 
en Senzer. Niet alleen omdat er al jaren naar alle tevredenheid 
met beide partijen wordt samengewerkt, maar ook omdat deze 
partijen het onderhoud op een kwalitatief hoog niveau aanbieden 
tegen een goede prijs. Ook kunnen beide partijen het onderhoud 
van het groen en de straatreiniging samen oppakken waardoor het 
straatbeeld beter wordt en de prijs niet stijgt. Bovendien laat de 
gemeente op deze manier haar maatschappelijke betrokkenheid 
zien door het bieden van kansen aan mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt.

Verheugd op samenwerking en trots op overeenkomst
Burgemeester Jos van Bree die samen met de andere college-
leden bij de ondertekening aanwezig was, is verheugd met deze 
samenwerking. ‘Ergon en Senzer hebben de gunning van dit  
contract voor de periode 2019-2029 gewonnen. We kennen  
elkaar en werken al jaren tevreden samen met deze partijen.  
We onderschrijven met dit contract dus ons vertrouwen in de  
gemeenschappelijke regeling die we met beide partijen hebben.’ 

Wethouder Hans van de Laar is als verantwoordelijk portefeuille- 
houder trots op deze overeenkomst. ‘Geldrop-Mierlo wil een  
aantrekkelijke groene gemeente zijn met een grote aantrekkings-
kracht en een gezond klimaat. Die ambitie hebben we vastgelegd 
in ons groenbeleidsplan. Dit geeft ook richting aan de ontwikkeling  
en het beheer van ons openbaar groen. Met het afsluiten van 
dit meerjarencontract leggen we het belang van goed onder-
houd van onze buitenruimte ook voor de komende 10 jaar vast.  
Groen zorgt in het algemeen dus voor een prettigere woon- en 
leefomgeving. Naast groenonderhoud is de kwaliteit van onze  
buitenruimte voor ons een belangrijke prioriteit. Deze overeen-
komst integreert het reinigen, vegen en borstelen van straten en 
stoepen met het groenonderhoud en is een wijziging ten opzichte 

van het vorige frequentiebestek. We zijn daarom ook erg blij dat 
we tot overeenstemming zijn kunnen komen met zowel Senzer als 
Ergon, zodat we in Geldrop én Mierlo met dezelfde beeldkwaliteit 
kunnen werken.’

Zwarte Kers
Om de samenwerking te onderstrepen, overhandigden de  
directeuren van Ergon en Senzer een Mierlose Zwarte Kers aan 
wethouder Hans van de Laar. Deze boom werd daarna in het 
plantsoen voor het gemeentehuis geplant. Hierbij waren alle  
medewerkers van Ergon en Senzer die in Geldrop-Mierlo werken 
aanwezig. 
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Ergon en Senzer gaan het groen en de 
straten van Geldrop-Mierlo onderhouden Formulierenspreekuur  

extra open in maart
Inwoners die hulp nodig hebben bij een verzoek om kwijt-
schelding van de plaatselijke belastingen kunnen gebruik 
maken van het extra formulierenspreekuur 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.

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

Asiemor, MCKO 21-04-2011 25-02-2020 Onbekend
Ramezani, D 21-03-1987 25-02-2020 Onbekend
Wijnen, LCM 11-05-1991 27-02-2020 Onbekend

Een betrokken persoon kan over dit voorgenomen besluit zijn me-
ning geven, schriftelijk of mondeling. Wanneer u dit mondeling wilt 
doen, vragen wij u een afspraak te maken via het telefoonnummer 
(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.

www.geldrop-mierlo.nl

Van links naar rechts: Burgemeester Jos van Bree, Yvonne van 
Mierlo (directeur Ergon), Marion van Limpt (directeur Senzer) en 
wethouder Hans van de Laar.

Ergon is hét werkbedrijf voor mensen met 
een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. 
We ontwikkelen en bemiddelen mensen 
naar werk. Dit doen we voor de gemeenten 
Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende,  
Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Senzer heeft de ambitie om de arbeidsmarkt in de regio verder te versterken en zo uitvoering te 
geven aan de Participatiewet. Grote en kleine ondernemingen zijn namelijk op zoek naar personeel 
of hebben arbeidsgerelateerde vragen. Aan de andere kant zijn er mensen die moeite hebben met 
het vinden van een geschikte baan. Senzer brengt deze partijen bij elkaar door in een uitgebreid 
netwerk aan werkgevers, maatschappelijke organisaties en gemeenten intensief samen te werken. 
Zo wordt de vraag naar, en het aanbod van arbeidskrachten beter op elkaar afgestemd.

Nog niet aangemeld  
voor berichtenbox  
Mijn Overheid
Activeer in vier stappen uw account op de website  
van MijnOverheid. Hiervoor hebt u DigiD nodig. 
Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen 
via DigiD. Voor meer informatie over MijnOverheid 
kunt u terecht op www.mijn.overheid.nl.

Inlichtingen 
Hebt u vragen over de aanslag of WOZ-beschikking dan  
kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.  
Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met donderdag van  

9.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 
040 - 289 38 93. Op vrijdag zijn wij  
van 9.00 tot 12.30 uur via hetzelfde  
telefoonnummer bereikbaar.



Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 5 maart 2020

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
APV EN BIJZONDERE WETTEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Hulst 50 in Geldrop
Datum ontvangst : 21 februari 2020
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 20200138

Locatie : Kerkstraat 65 in Mierlo
Datum ontvangst : 21 februari 2020
Omschrijving :  realiseren aanbouw en  

interne verbouwing
Zaaknummer : 20200137

Locatie : Overakker 19 in Mierlo
Datum ontvangst : 24 februari 2020
Omschrijving : plaatsen twee fietspanelen
Zaaknummer : 20200143

Locatie : Hazelaar 102 in Geldrop
Datum ontvangst : 25 februari 2020
Omschrijving : bouwen garage/berging
Zaaknummer : 20200142

Verleende omgevingsvergunningen met  
reguliere procedure (2)

Locatie :  Burgemeester Termeerstraat  
ongenummerd (openbare ruimte 
nabij huisnummer 3) in Mierlo

Verzenddatum besluit : 24 februari 2020
Omschrijving :  rooien boom in verband met  

slechte conditie
Zaaknummer : 20200025

Locatie : Sint Catharinaweg 18 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 25 februari 2020
Omschrijving : plaatsen tijdelijke woonunit
Zaaknummer : 20200085

Locatie : Molenplein in Mierlo
Verzenddatum besluit : 24 februari 2020
Omschrijving : plaatsen silhouet
Zaaknummer : 20190753

Locatie : Lakenstraat 26 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 25 februari 2020
Omschrijving : plaatsen dubbele dakopbouw
Zaaknummer : 20200016

Locatie : Beatrixlaan 3 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 25 februari 2020
Omschrijving : kappen berk in verband met ziekte
Zaaknummer : 20200065

Locatie :  Rielsedijk ongenummerd  
(openbare ruimte nabij  
huisnummer 6) in Geldrop

Verzenddatum besluit : 25 februari 2020
Omschrijving :  rooien eik in verband met  

slechte conditie
Zaaknummer : 20200090

Locatie : Rietstraat 54 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 25 februari 2020
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20200033

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
APV EN BIJZONDERE WETTEN

Verleende vergunningen en ontheffingen APV en bijzondere 
wetten (7)
 
Locatie : Speeltuinpad 5 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 21 februari 2020
Omschrijving :  organiseren Turkse braderie  

op 11 en 12 april 2020
Zaaknummer : 20200131

Locatie : Luchenseheide in Mierlo
Verzenddatum besluit : 26 februari 2020
Omschrijving :  3D handboogwedstrijd  

op 8 maart 2020
Zaaknummer : 20200061

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 
indienen 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 indie-
nen 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

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 24 februari 
2020 het volgende verkeersbesluit is genomen: 
•  Opheffen verplicht fietspad zuidzijde Eindhovens Kanaal 

(VKB 2020-01)

Inzage, bezwaar en beroep
Het verkeersbesluit ligt vanaf vrijdag 6 maart 2020 gedurende zes 
weken ter inzage in de publiekshal van de gemeente te Geldrop 
(tijdens kantooruren). Ook is het besluit digitaal in te zien via  
www.geldrop-mierlo.nl. Bent u belanghebbende en bent u het niet 
eens met een besluit, dan kunt u binnen de genoemde termijn van 
zes weken schriftelijk bezwaar maken. U moet uw bezwaarschrift 
richten aan het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.
Een bezwaarschrift moet u ondertekenen. Verder moet u het  
volgende vermelden: uw naam en adres, de datum, een om-
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de 
gronden van het bezwaar. Een ingediend bezwaarschrift betekent 
niet dat we het besluit niet uitvoeren. Als u vindt dat uitstel nodig 
is, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen 
bij team Bestuursrecht van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

INTREKKEN GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN

Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo 
heeft op 3 maart 2020 besloten:
•  de gehandicaptenparkeerplaats vlakbij de woning Eowijn 3 in 

Geldrop in te trekken
•  de gehandicaptenparkeerplaats vlakbij de woning Meeuwenhof 16  

in Geldrop in te trekken

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze locatie ligt 
vanaf 11 maart 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.

Bezwaar maken?
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 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.

www.facebook.com/
gemeente.geldropmierlo

Vind ons leuk op

www.geldrop-mierlo.nl

DUURZAAMHEID

Basisscholieren zamelen  
klein elektronisch afval in
Van 16 maart tot en met 9 april nemen teams van achttien basisscholen het tegen elkaar op om in vier weken tijd 
zoveel mogelijk klein elektronisch afval (ook wel e-waste) in te zamelen. De school die het meest inzamelt, wint 
een prachtige schoolreis voor de hele klas! Zo maakt de E-waste Race het inzamelen van elektronisch afval leuk,  
leerzaam en gemakkelijk!

Op 11 maart a.s. geeft wethouder Rob van Otterdijk bij groep 6  
van De Regenboog met een gastles het startsein voor de  
E-waste Race!

De scholen die in Geldrop-Mierlo meedoen zijn SBO van der 
Puttschool, De Vlinder, De Regenboog, Beneden Beekloop,  
De Belhamel, De Schepelweyen, De Smelen en Kindcentrum de 
Kersentuin.

Woont u in de buurt van deze scholen, dan kunt u tussen 16 maart 
en 9 april gemakkelijk en gratis uw elektronisch afval thuis laten 
ophalen. Dit doet u door uw elektronisch afval online aan te bieden 
op de website: www.ewasterace.nl. Denk bij elektronisch afval aan 
een oud toetsenbord, kapotte waterkoker, defect mobieltje maar 
ook aan oude of kapotte kabels of adapters. Hieronder vallen geen 
inktcartridges of batterijen. 

U kunt helpen!
Wanneer u uw klein elektronische afval apart inlevert, draagt u  

eraan bij dat schadelijke stoffen niet in het milieu terechtkomen en 
er minder grondstoffen uit de aarde hoeven te worden gehaald. 
We maken het u gemakkelijk doordat het afval thuis opgehaald 
kan worden. Bovendien steunt u de school in uw buurt als kans-
hebber op een geheel verzorgde schoolreis. Dus, woont u in de 
buurt van de deelnemende scholen, doe dan mee en zet uw oude 
of kapotte elektronische apparaten online! 

De E-waste race Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard is 
een initiatief van afvalverwerker Cure en gemeenten Eindhoven, 
Geldrop-Mierlo en Valkenswaard.
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