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Bericht van Burgemeester Jos van Bree
Beste inwoners van Geldrop-Mierlo,

Het coronavirus houdt ons land in zijn greep, zei minister  
Mark Rutte afgelopen maandag in zijn toespraak tot ons 
allemaal. Een toespraak met een realistisch, feitelijke 
boodschap, maar ook met een doorkijk naar wat ons 
te wachten staat. Ook Geldrop-Mierlo wordt in het hart  
geraakt door de landelijk afgekondigde maatregelen. 

Het is goed om te zien dat inwoners, verenigingen en bedrijven 
in Geldrop en Mierlo hun verantwoordelijkheid nemen, gehoor  
geven aan de oproepen van de overheid en de schouders eronder 
zetten om elkaar te helpen in deze moeilijke tijd.

Met veel waardering zie ik dat iedereen zijn of haar steentje  
bijdraagt en de adviezen van de overheid goed opvolgt. Ook ben 
ik heel trots op de mensen die ervoor zorgen dat we onze vitale  
processen in zorg, onderwijs en veiligheid zoveel mogelijk in 
stand kunnen houden. De sluiting van alle niet-vitale faciliteiten  
(horeca-, sport, ontspanning) is uitermate vervelend, maar  
noodzakelijk om de verspreiding van het virus te kunnen beperken. 
Alleen samen kunnen we de kwetsbare groepen in onze samen-
leving beschermen en voorkomen dat de zorg overbelast raakt.

De recente gebeurtenissen hebben veel impact op onze samen- 
leving. In deze bijzondere tijden moeten we solidair zijn met  
elkaar en naar elkaar om blijven kijken. Denk hierbij aan ouderen 
en kwetsbaren, houd contact met elkaar. Een extra telefoontje of 
appje of een boodschap doen kan al veel betekenen voor mensen 
die noodgedwongen thuis moeten blijven.

Meer informatie vindt u op onze website 
https://www.geldrop-mierlo.nl/coronavirus of op 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Afgelastingen  
raadsbijeenkomsten
De thema-avond van maandag 23 maart en de  
commissievergadering AZ van dinsdag 24 maart  
alsmede de raadsvergadering van 6 april gaan niet 
door.

Deze besluiten zijn gebaseerd op de rijksmaatregelen en  
op het feit dat er op de agenda’s van de commissieverga-
deringen geen agendapunten stonden, die op basis van  
wettelijke bepalingen, in de raadsvergadering van 6 april  
genomen zouden moeten worden. 
Alle commissievergaderingen en de thema-avond worden op-
nieuw gepland in de week van 20 april, de raadsvergadering  
op 11 mei.

Maak enkel een afspraak 
als het noodzakelijk is
In verband met de aangescherpte maatregelen vragen wij u 
om enkel het gemeentehuis te bezoeken als dit noodzakelijk 
is. We vragen u niet-noodzakelijke afspraken af te zeggen en 
geen nieuwe afspraken te maken als het niet noodzakelijk 
is tot maandag 6 april. Bovendien vragen we u bij (lichte) 
klachten thuis te blijven en niet naar het gemeentehuis te  
komen. 
Bij twijfel kunt u ons bellen:040 289 38 93. Wij zullen uw  
aanvraag en eventueel bezoek beoordelen en u hierover  
adviseren. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. 

E-waste Race stopgezet
Op 11 maart gaf wethouder Rob van Otterdijk bij groep 6 van De Regenboog het startsein voor 
de E-waste Race, waarmee scholieren door het inzamelen van elektronisch afval een geheel  
verzorgde schoolreis kunnen winnen.

In verband met de ontwikkelingen rondom het Coronavirus zijn 
inmiddels alle E-waste Races voor dit moment stopgezet.
Vanwege de richtlijnen van het RIVM is het voor de scholen  
momenteel niet mogelijk om spullen aan huis op te halen! 

Aanmelden van e-waste op deze website is 
dan ook niet mogelijk.
Hou de website www.ewasterace.nl in de gaten voor updates over 
deze wedstrijd.

Bijschrift.

Vind ons leuk op

www.facebook.com/
gemeente.geldropmierlo

Mensen willen mensen helpen
We leven in een rare tijd op dit moment door het covid-19 
virus. Iedereen moet thuis blijven (werken), kinderen 
kunnen niet naar school en ontspanningsmogelijkheden 
zijn gesloten.

Gelukkig ontstaan er ook mooie dingen!
Doordat Nederland een soort van “op slot” is, zie je dat mensen 
hulp gaan aanbieden in hun straat, buurt of wijk. Hulp vragen is 
niet gemakkelijk. Hulp aanbieden trouwens ook niet, je weet nooit 
of een ander daar wel op zit te wachten. 
Er ontstaan allerlei initiatieven, zowel op Facebook als WhatsApp 
en ook via Twitter of gewoon via de telefoon. Mensen willen  
mensen helpen. Ook lokaal komen organisaties in actie om onze 
senioren en kwetsbaren te ondersteunen. 

Verderop in deze krant vindt u het initiatief van LEV Geldrop-Mierlo  
VoorelkaarinGeldrop-Mierlo.nl waar hulpvragers en vrijwilligers 
kunnen zich aanmelden. Als welzijnsorganisatie staan zij klaar  
om waar nodig en mogelijk te helpen. 

Ook onze gebiedsregisseurs staan voor u klaar
Is er in uw straat, buurt of wijk ook een initiatief gestart of wilt u zelf 
een initiatief starten?
Laat het ons dan weten. Wellicht kunnen wij u helpen om iets op 
te starten of kunt u met uw straat aansluiten bij een al bestaand 
initiatief. 
De gegevens van onze gebiedsregisseurs vindt u op onze  
website: www.geldrop-mierlo.nl/gebiedsgericht-werken. 
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Het nut van bomen - Internationale dag van het bos
21 maart is de Internationale dag van het bos. Bomen zijn van levensbelang voor mensen en dieren. In deze tijd van 
klimaatverandering en achteruitgang van de biodiversiteit worden bomen steeds belangrijker. Waarom? Omdat ze 
met hun nuttige eigenschappen kunnen bijdragen aan het aanpakken van deze problemen. 

Klimaatredders door CO2-opname
Een gemiddelde boom is in staat om per jaar 10 tot 20 kg CO2 
op te nemen in zijn biomassa en om te zetten in zuurstof. Er is 
berekend dat de effecten van de CO2-uitstoot voor een groot deel 
kunnen worden gecompenseerd door het wereldwijd aanplanten 
van 1 biljoen bomen (ja, dat is duizend maal miljard!). Nu staan 
er ongeveer drie biljoen bomen op aarde. En dat worden er ieder 
jaar stukken minder. Er is dus werk aan de winkel, zeker als we 
ver blijven reizen. Voor een vakantie naar Zuid-Spanje moet je ter 
compensatie wel 154 bomen planten. Ga je naar Tokio? Neem dan 
760 bomen mee!

Bloeiende airco’s 
Je mag van geluk spreken als er veel bomen in je straat staan. 
Een boom compenseert de (fijnstof-) uitstoot van 10.000 auto-
kilometers. Naast een betere luchtkwaliteit zorgt een boom voor 

verkoeling op warme zomerdagen. Een flinke boom vervangt op 
zo’n moment tien airco’s. In dezelfde straat zonder bomen kan de 
temperatuur vier graden hoger liggen. 

Daarnaast is een straat mét bomen natuurlijk veel mooier dan  
zonder, zeker in het voorjaar als ze in bloei staan. Een keertje 
bladeren vegen weegt daar wel tegenop. Dat kunnen er overigens 
veel zijn. Een volgroeide eik kan 1,7 miljoen bladeren bevatten. 
Als je die allemaal op moet vegen, moet je maar denken dat ieder 
blad zijn best heeft gedaan om voor schoner water en koelere 
lucht te zorgen. 

Inheemse bomen en insecten
Bomen leveren voedsel aan insecten en veel andere dieren. In 
een zomereik kunnen tot 420 soorten insecten voorkomen en in 
een wilg wel 450 soorten. Inlandse bomen zijn belangrijk voor de 

overleving van insecten en dus insecten-
eters (waarvan vele weer voedsel zijn voor 
grotere dieren). Maar er worden ook veel 
‘exoten’ aangeplant, bijvoorbeeld omdat 
die beter tegen warmte en droogte kun-
nen, dus met het oog op de klimaatverandering. In exoten komen  
echter veel minder insecten voor, simpelweg omdat ze die bomen 
niet kennen. Bovendien kunnen ze andere bomen en planten  
verdringen. Het is daarom beter om als eerste keus te kijken naar 
soorten die in die regio inheems zijn en niet woekeren.

Medicijnleveranciers
Tevens verbeteren bomen de waterkwaliteit en zijn ze leveranciers 
van veel medicijnen. Wilgen helpen tegen malaria en leveren de 
grondstof voor aspirine. Taxusnaalden worden gebruikt bij kanker-
bestrijding. Linde en grove den helpen bij verkoudheid, berken bij 
artritis en de ginkgo bij vergeetachtigheid. En zo zijn er nog veel 
meer nuttige zaken van bomen te maken. Samenvattend is het 
dus niet meer dan normaal dat bomen de aandacht krijgen die ze 
verdienen.

Jos Klomp neemt na vier jaar afscheid van  
het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo
‘Dit betekent overigens niet dat ik me niet meer ga bezighouden met dit thema!’

Jos Klomp is een aantal jaren secretaris geweest van het Platform  
Duurzaam Geldrop-Mierlo, een onafhankelijk adviesorgaan dat 
de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert over allerlei 
duurzaamheidskwesties. We spreken Jos en blikken samen terug  
op deze jaren en zijn drijfveer om zich in te zetten voor een  
duurzamere wereld.
‘Toen ik er bij kwam, werd het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo 
vooral vertegenwoordigd door mensen van het IVN en Milieu-
defensie. Daar is wel verandering in gekomen. Nu zitten er ook 
mensen in van energiecoöperatie Morgen Groene Energie en 
Buurkracht. De samenstelling komt nu mooi overeen met de  
zogenaamde participatiecoalitie die meedenkt over de Regionale  
Energie Strategie (RES). Nu ik gestopt ben bij het Platform, wil 
ik nog aan de slag met het samenbrengen van de regionale  
energie coöperaties zoals Morgen Groene energie en 040energie, in  
Energie Samen. Maar ook thuis en in mijn wijk is er nog veel te 
doen op dit gebied.’

Energie Samen is de brancheorganisatie voor  
duurzame energie-initiatieven van burgers.
Samen met duurzame initiatieven uit steden, dorpen en  
wijken, van vrienden en van buren, steekt Energie Samen 
de handen uit de mouwen voor meer en sterkere (lokale) 
duurzame energie en -besparingsprojecten! Want zeggen-
schap en eigenaarschap van de lokale omgeving, dat vindt  
Energie Samen belangrijk. Kijk voor meer informatie op:  
www.energiesamen.nu.
Buurkracht is de kracht die jij en je buren samen hebben. 
De kracht om de buurt mooier, beter, groener, veiliger of  
gezelliger te maken. Meer groen in je buurt, een opruimactie,  
een buurt-AED, een fijne ontmoetingsplek of het samen  
realiseren van een Eetbaar Plantsoen zoals laatst in de Akert 
van de grond is gekomen. Buurkracht is een zelfstandige 
stichting die mensen in buurten met elkaar wil verbinden en ze 
wil ondersteunen bij het verbeteren van de buurt. In Geldrop-
Mierlo is buurkracht Akert actief. Kijk voor meer informatie op:  
www.onsplatform.tv/geldrop-buurkracht-akert 

Samenwerking is cruciaal
Jos gaat verder met zijn verhaal: ‘Binnen het Platform heb ik  
gemerkt dat het heel belangrijk is om samen te werken.’  
‘Samenwerking is cruciaal’, benadrukt Jos. ‘Er komen nog genoeg  
uitdagingen. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met de schaarse ruimte 
en de enorme energieopgave die vanuit de RES wordt gevraagd. 
We kunnen hierin helaas niet volstaan met het plaatsen van een 
enkele windmolens en wat zonnepanelen. Als we onze ambities 
willen waarmaken, dan zullen we goed moeten nadenken over 
geschikte locaties voor windmolens en zonnepanelen. Waar is 
hiervoor wel ruimte en waar willen we absoluut geen windmolens 
of zonnepanelen. Het is al een hele opgave om een windmolen te 
plaatsen in verband met het wijzigen van het bestemmingsplan. 
Als er al geen overeenstemming is over de locatie, wordt het bijna 
een onmogelijke opgave. En juist dat kunnen we voorkomen door 

samen te werken, elkaars wensen te bespreken en daarop de  
realisatie af te stemmen. Het zou bijvoorbeeld heel mooi zijn 
als we bepaalde bestemmingen kunnen combineren. Denk  
bijvoorbeeld aan een weiland met een windmolen, met daaronder  
grazende koeien.’

Regionale Energie Strategie (RES)
De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven (MRE) zijn 
al een behoorlijke tijd bezig met het gezamenlijk opstellen  
van een plan hiervoor. Dit plan heet de Regionale Energie  
Strategie (RES). Geldrop-Mierlo valt onder de MRE. Alle  
30 regio’s samen moeten 35 thw op land opwekken voor 
2030. Hoe deze 35 twh verdeeld wordt over de regio’s wordt 
na 1 juni 2020 bekeken als alle regio’s bij het rijk hebben aan-
gegeven hoeveel zij verwachten op te kunnen wekken. Daar-
bij zijn er verschillen tussen de 21 gemeenten. Voor de ene 
gemeente is het misschien niet of nauwelijks mogelijk om zelf 
voldoende energie duurzaam op te wekken, omdat er bijvoor-
beeld geen ruimte voor is. Voor een andere gemeente is het 
mogelijk om méér energie op te wekken dan lokaal nodig. In 
overleg met elkaar komen de gemeenten tot een voorstel hoe 
ze elkaar hierin kunnen helpen om aan de regionale opgave te  
voldoen. Hierbij moeten de lusten en de lasten die de omgeving  
onmiskenbaar gaan veranderen zo rechtvaardig mogelijk  
worden verdeeld. Daarnaast wordt in de RES ook gekeken 
hoe de warmtetransitie (van het gas af) regionaal afgestemd 
kan worden en hoe met zijn allen energie bespaard kan worden.

Jos werkte jaren bij woningcorporatie woCom (met woningen in 
Asten, Cranendonck, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek en  
Someren) als manager en beleidsadviseur. ‘Binnen deze corpo-
ratie keken we strategisch naar onze woningen vanuit drie invals-
hoeken: technisch, financieel en sociaal. Daar heb ik een vierde 
aan toegevoegd, namelijk: verduurzaming. In die tijd had woCom 
ongeveer 5000 woningen die allemaal energielabel C of lager  
hadden. Om deze woningen van label C naar A te krijgen moest 
er behoorlijk wat gebeuren. Hier zijn ze nu nog volop mee bezig.’
Jos is al enkele jaren gepensioneerd, maar zet zich nog steeds  
actief in voor verduurzaming. Hij is helder over zijn drijfveer. ‘Ik 
heb me steeds gerealiseerd dat er in de afgelopen jaren enorm 
veel is veranderd. In mijn jeugd kwam energie en eten uit de  
directe omgeving. Bij de boer om de hoek. De afgelopen  
decennia werd alles mogelijk. Alle groentes zijn in ieder seizoen 
voor handen, er is erg veel overvloed. Even op en neer naar het 
buitenland, geen probleem. Zo verbruiken we erg veel energie. 
We hebben op deze manier misschien wel zeven aardes nodig 
om in alle behoeftes te kunnen voorzien en dan nog is er op 
veel plekken in de wereld sprake van armoede. Daar moet iets 
aan veranderen en gelukkig zie ik in mijn omgeving dat veel  
mensen stap voor stap bezig 
zijn met het verduurzamen van 
hun leven. En dat is goed. We 
moeten samen aan de bak om 

te voorkomen dat er straks enorme tekorten ontstaan en ons  
klimaat nog meer van slag raakt. Dit is ook de reden waarom ik me 
jaren professioneel maar ook vrijwillig inzet voor het verbeteren 
van het klimaat. 
Bij het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo, maar ook daar-
voor als oprichter van de afdeling Geldrop-Mierlo van de lokale  
energiecoöperatie ‘Morgen Groene Energie Geldrop-Mierlo’. Deze  
coöperatie was al actief in Nuenen, Helmond en Eindhoven en 
heeft regionaal en landelijk al flink aan de weg getimmerd met 
duurzame projecten. Vanuit deze coöperatie heb ik meegewerkt 
aan het oprichten van het Regionale Energieloket. Hier vind je  
allerlei tips over energiebesparing en duurzame energie. Het loket 
is onafhankelijk en de diensten van het loket zijn gratis. Neem zelf 
maar eens een kijkje op: www.energieloket-zuidoostbrabant.nl.’
‘In Nederland raakt men langzaam maar zeker steeds meer  
overtuigd van de noodzaak tot verduurzaming. In een aantal  
landen om ons heen, is men hier al langer mee bezig. Bij ons is 
de impact die wij hebben op het klimaat ook groter, waardoor er 
hier ook veel meer moet gebeuren. Er wonen hier namelijk op een  
relatief klein oppervlak nogal wat mensen, is er veel bedrijvigheid 
en is onze landbouw enorm geïntensiveerd. Ik geloof er zeker 
in dat we op de goede weg zijn. Er gebeurt op dit moment veel. 
Volgens Jos Klomp is het ook belangrijk dat we gaan nadenken 
over hoe we de stijging van de wereldbevolking een halt kunnen 
toeroepen en hoe we onze goederen veel meer dan voorheen uit 
eigen land kunnen halen. ‘We moeten onze transportbewegingen 
verminderen en onze energie zoveel mogelijk op locatie gaan  
opwekken.’

Begin bij jezelf
Het begint volgens Jos altijd bij je zelf. ‘Ik zie gelukkig steeds 
meer mensen om mij heen die kritisch nadenken over hun  
verbruik en bijvoorbeeld ook wat vaker het traditionele stukje vlees 
bij de maaltijd laten staan. Zelf heb ik al weer een kleine tien jaar  
geleden zonnepanelen geplaatst. Alle elektriciteit die ik in  
mijn woning verbruik kan ik hiermee afdekken. Ook heb ik alle ra 
men vervangen door HR++ glas. Mijn dochter heeft bij mij  
aangedrongen op het laten staan van het stukje vlees bij de  
maaltijd. Dit jaar heb ik voor het eerst een elektrische auto  
gekocht en ben ik aan het nadenken over een concept waarmee 
bewoners uit mijn wijk deze auto ook kunnen gebruiken. Het zou 
mooi zijn als dit een deelauto wordt.’

Foto: Marco Magielse
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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!

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie :  Mierloseweg ongenummerd  
in Geldrop

Datum ontvangst : 5 maart 2020
Omschrijving :  rooien 18 bomen in verband met  

reconstructie rijbaan en ruimte  
voor andere bomen

Zaaknummer : 20200153

Locatie : Bogardeind 184 in Geldrop
Datum ontvangst : 6 maart 2020
Omschrijving : uitbreiden pand
Zaaknummer : 20200156

Locatie : Industrieweg 2 in Mierlo
Datum ontvangst : 9 maart 2020
Omschrijving : uitbreiden kantoor en werkplaats
Zaaknummer : 20200158

Locatie : Mierloseweg 1 in Geldrop
Datum ontvangst : 10 maart 2020
Omschrijving : plaatsen Karibu prieel
Zaaknummer : 20200165

Locatie : Wilhelminalaan 36 in Geldrop
Datum ontvangst : 10 maart 2020
Omschrijving : aanleggen oprit
Zaaknummer : 20200166

Verleende omgevingsvergunningen met  
reguliere procedure (2)

Locatie : Overakker 13 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 10 maart 2020
Omschrijving : plaatsen carport
Zaaknummer : 20200082

Locatie : Mierloseweg 21 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 10 maart 2020
Omschrijving :  uitbreiden en herbestemmen  

monumentale langgevelboerderij
Zaaknummer : 20190921

Locatie : Kasteelweg 25 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 10 maart 2020
Omschrijving : verbouwen vrijstaande boerderij
Zaaknummer : 20190894

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
APV EN BIJZONDERE WETTEN

Verleende vergunningen en ontheffingen APV en bijzondere 
wetten (7)

Locatie : Mierlo
Verzenddatum besluit : 9 maart 2020
Omschrijving :  collecte (pleisteractie) ten behoeve van 

EHBO Mierlo van 3 t/m 9 mei 2020
Zaaknummer : 20200069

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 voor-
ziening 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

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende 
verkeersbesluit is genomen: 

•  Instellen 30km zone Burgemeester Termeerstraat   
(VKB 2020-02 d.d. 6 maart 2020) 

Inzage, bezwaar en beroep
Het verkeersbesluit ligt vanaf vrijdag 20 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 omschrijving 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 voor- 
lopige voorziening indienen bij team Bestuursrecht van de rechtbank  
Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

KENNISGEVING ANTERIEURE OVEREENKOMST ‘OVERAKKER’

Burgemeesters en wethouders maken bekend dat de  
gemeente Geldrop-Mierlo op 9 maart 2020 een anterieure  
exploitatieovereenkomst is aangegaan met de exploitant van 
het bouwplan Overakker 6 te Mierlo als bedoeld in artikel 
6.24, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening.

De overeenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling van één 
vrijstaande woning. De gemeente heeft zich bereid verklaard haar 
medewerking te verlenen aan het in bouwexploitatie brengen van 
de gronden en daarvoor de nodige planologische procedures te 
voeren. In het kader daarvan is de overeenkomst aangegaan.

Data en locatie inzage
Het besluit en een korte zakelijke beschrijving van de inhoud van 
de overeenkomst ligt vanaf vrijdag 20 maart 2020  gedurende 
zes weken ter inzage bij het cluster Vergunningen, conform het  
gestelde in artikel 6.2.12. van het Besluit ruimtelijke ordening.
Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving 
van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of 
rechtsmiddelen ingesteld worden.

B E K E N D M A K I N G E NAltijd je afvalkalender bij 
de hand met de afval app
Met de Cure afval app en kalender zie je in een oogopslag  
wanneer je afval wordt opgehaald. Stel de notificaties in en je krijgt 
een pushbericht op de dag dat je container of oud papier aan de 
straat mag. Handig met het oog op de aankomende feestdagen!  
Ook bij (tijdelijke) wijzigingen in ophaalroutes of onvoorziene  
omstandigheden word je snel en makkelijk geïnformeerd via 
pushberichten in de app. Zorg daarom dat deze aan staan! 

Pushberichten instellen
De Cure afval app is te downloaden via de playstore en appstore. 
Heb je de app al gedownload en wil je de notificaties instellen? Dit 
kan in het menu bij ‘instellingen’ of via de 3 puntjes rechtsboven. 
Liever notificaties per e-mail? Log dan in op www.mijnafvalwijzer.
nl en laat je e-mailadres. Inloggen doe je met je postcode en huis-
nummer. Kijk voor meer informatie op www.cure-afvalbeheer.nl/
afvalkalender. 

Burgemeester sluit  
drugspand
Op maandag 16 maart 2020 heeft burgemeester Van Bree 
een woning aan de Bisschop van Mierlostraat in Mierlo 
voor drie maanden gesloten nadat er een hennepkwekerij  
is aangetroffen. 

Op 22 januari 2020 vond een opsporingsonderzoek plaats in 
de woning aan de Bisschop van Mierlostraat in Mierlo. Daar 
trof de politie in de slaapkamer op de eerste verdieping van de  
woning een hennepkwekerij aan. Uit onderzoek is gebleken dat 
er een eerdere oogst heeft plaatsgevonden. In totaal ging het om  
148 hennepplanten. 

Damoclesbeleid
Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het 
zogenaamde Damoclesbeleid. Hennepkwekerijen zijn in het  
algemeen brandgevaarlijk, leveren vaak overlast op voor de 
woonomgeving en trekken criminele personen aan. De maatregel 
moet bijdragen aan de vermindering van de drugscriminaliteit en 
daarmee aan de vergroting van de veiligheid en leefbaarheid in 
de samenleving.

Samen gericht handhaven!

www.facebook.com/
gemeente.geldropmierlo

www.geldrop-mierlo.nl


