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Een hart onder de riem
Beste inwoners,

De coronacrisis grijpt diep in op ons dagelijks leven. Zeker met het mooie weer van deze week is het 
opbrengen van discipline om de maatregelen vol te houden voor sommigen een opgave. Toch hoor en 
zie ik dat veel inwoners hun verantwoordelijkheid nemen. Ik ben zo trots op iedereen. De inwoners van 
Geldrop-Mierlo verdienen daarom echt een groot compliment. Want de overheid kan het niet alleen. We 
hebben elkaar hard nodig om verdere besmetting te voorkomen.

De maatregelen zorgen er ook voor dat kwetsbare groepen minder sociale contacten hebben de  
komende tijd. Daarom heb ik eerder deze week bij alle bewoners van onze verpleeghuizen een kaartje laten  
bezorgen om hen te laten weten dat mijn gedachten bij hen zijn. Zij voeren hun eigen gevecht tegen een-
zaamheid. Laten we hen ook vooral niet vergeten en in contact blijven op een voor iedereen veilige manier.

De komende weken worden cruciaal om het virus te beheersen. Dus 
we moeten dit gedrag ook volhouden met elkaar. Nu komt het aan op 
doorzettingsvermogen, op karakter en op inzet van iedereen om het 
coronavirus te bestrijden. Ik weet dat we dit kunnen, met zijn allen, 
samen. Hou vol!

Ondanks de moeilijke situatie wens ik u fijne paasdagen. Pasen staat 
voor een nieuw begin, laten we deze boodschap voor ogen houden.

Een hartelijke groet,
Jos van Bree,
Burgemeester Geldrop-Mierlo

Dodenherdenking 
De jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei op het Brits Ereveld 
in Mierlo zal dit jaar in verband met het coronavirus niet  
doorgaan.
De richtlijn vanuit de overheid dat alle evenementen met een 
meld- en vergunningsplicht verboden zijn tot 1 juni, wordt 
daarbij door de gemeente Geldrop-Mierlo in acht genomen.

Corona en handhaving
In deze bijzondere tijd heeft het coronavirus ook voor onze toezichthouders de hoogste prioriteit. Dagelijks zijn  
minimaal 4 toezichthouders van ‘s-morgens vroeg tot ‘s avonds laat op straat aanwezig. Handhaving werkt veel  
samen met de politie, jongerenwerkers en gebiedsregisseurs. Gezamenlijk houden zij toezicht op alle plaatsen waar 
de voorgeschreven regels mogelijk niet (goed) worden nageleefd. 

De RIVM-regels gelden ook voor onze handhavers
Op de fiets en te voet hanteren wij de 1,5 meter afstandregel en 
ook in contact met inwoners bewaren we waar mogelijk de afstand. 
Bij handhavend optreden is het niet altijd mogelijk om de afstand 
van 1,5 meter te bewaren. Onze mensen hebben beschermings-
middelen om een mogelijke besmetting te voorkomen. 

We gaan in gesprek met iedereen die daar behoefte aan heeft
Op straat spreken veel mensen ons aan. Ook door ondernemers 
worden we regelmatig benaderd. Iedereen kan bij ons terecht 
met vragen en opmerkingen. Toezichthouders leggen inwoners 
uit wat de regels zijn, maken hen bewust van de risico’s van hun  
handelen en de gevolgen van het niet opvolgen van de regels. 
Maar we schromen ook niet om een compliment wanneer iemand 
het goede voorbeeld geeft!

Boetes uitschrijven is niet het doel, maar we zullen het niet 
nalaten 
Mocht het nodig zijn dan zullen we optreden en boetes uitschrijven.  
Dat is natuurlijk niet het doel maar indien nodig zullen we het niet 
nalaten.

Maar veel belangrijker is het dat iedereen beseft dat we met zijn 
allen in deze moeilijke periode zitten en dat we dit alleen kunnen 
bestrijden door samen op te trekken. Met handhaving alleen gaat 
het niet lukken, daarbij is ieders bijdrage nodig. Mensen moeten 
elkaar durven aanspreken. Elkaar uitnodigen om de regels te  
volgen. Dan pas kunnen we dit virus het hoofd bieden!

De meeste mensen gaan goed om met de regels
Over het algemeen wordt goed met de regels omgegaan en is er 
begrip is voor de situatie. Jammer genoeg beseft niet iedereen 
hoe gevaarlijk deze crisis is en hanteert daarom de regels niet 
of onvoldoende. Om de volksgezondheid niet verder in gevaar te 
brengen is afgelopen week besloten om het Cruijffcourt in Geldrop 
en het calisthenics-park in Mierlo te sluiten. Noodzakelijke, maar 
onplezierige maat-regelen dat beseffen we ons terdege. Maar ge-
zondheid gaan in dit geval boven plezier.

Onze toezichthouders roepen u daarom op om u aan de landelijke 
regels te houden. Alleen samen gaan we dit redden!

Bezoek gemeentehuis  
en inzage stukken
Heeft u telefonisch een afspraak gemaakt om naar het gemeente- 
huis te gaan? Of u wilt de stukken ter inzage bekijken? Voor een 
bezoek aan het gemeentehuis hebben wij in verband met het  
Coronavirus de volgende maatregelen getroffen:
•  U kunt alleen telefonisch een afspraak maken, waardoor we  

ervoor zorgen dat er een beperkt aantal bezoekers in de  
Publiekshal aanwezig is. 

•  Respecteer een minimale afstand van 1,5 meter tot de andere 
bezoekers.

•  Bij de infobalie en aanvraagbalies zijn plexiglas schermen  
geplaatst ter bescherming van u en onze medewerkers.

•   Bij de ingang van de Publiekshal staat desinfecterende gel en 
liggen handschoentjes voor u klaar. Wilt u stukken ter inzage  
bekijken of erdoorheen bladeren? Wij verzoeken u dringend 
om de desinfecterende handschoentjes gebruiken. Gooi ze na  
gebruik in de prullenbak. 

•  We vragen u om bij voorkeur contactloos te betalen.
•  Onze medewerkers wassen zo vaak als mogelijk hun handen, 

doet u dat a.u.b. ook?
•  De Publiekshal wordt meerdere malen per dag schoongemaakt. 

Niet alleen de vloer, maar ook de draaideur (voordeur), deur-
klinken, balies, beeldschermen  en andere oppervlaktes worden 
afgedaan.

•  Als u bij de balie een pen nodig heeft, kunt u gebruik maken 
van de extra pen die daar ligt. Gebruik het desinfecterend  
middel op de balie voor het ontsmetten van de pen. U gebruikt 
niet dezelfde pen als onze medewerker.

Afvalinzameling  
Pasen en Koningsdag
Op 2e Paasdag (13 april) en op Koningsdag (27 april) wordt  
er geen afval ingezameld aan huis. De milieustraat en klanten- 
service van Cure zijn op deze feestdagen gesloten.  
Cure Afvalbeheer haalt deze feestdag in door op een andere dag 
het afval in te zamelen. Wordt uw afval normaal gesproken op een 
maandag ingezameld? Kijk dan op de afvalkalender op welke dag 
u het afval aan kunt bieden. 

Uitzondering: oud papier
In sommige delen van Geldrop vervalt door 2e Paasdag en  
Koningsdag de inzameling van oud papier twee keer kort achter 
elkaar. We halen deze feestdagen eenmalig in. Welke dit voor 
u is en wanneer uw oud 
papier wordt opgehaald, 
ziet u in de afvalkalender 
of Cure Afval-app.

Op tijd aanbieden  
tijdens inhaaldagen
Mogelijk rijden de  
inzamelvoertuigen op 
een ander tijdstip door 
uw straat dan u gewend 
bent. Zorg er daarom 
voor dat uw afval voor 
7.30 uur buiten staat, 
zodat Cure uw afval kan 
inzamelen. 
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Preventieve aanpak moet overlast  
van de eikenprocessierups zoveel mogelijk 
voorkomen!
De gemeente start met het preventief behandelen van eiken- 
bomen met biologische bestrijdingsmiddelen. Het gaat om 6000 
bomen. Tot vorig jaar werden alleen de eiken langs de drukste 
fietsroutes en rond speelterrein behandeld. Dat waren er 2100. 
We gebruiken het biologische bestrijdingsmiddel Xentari dat 
veilig is voor mens en dier. Dit middel heeft geen invloed op 
het milieu of grondwater. Het biologische middel pakt alleen de  
rupsen en motten aan. We doen dit niet bij de eikenbomen aan de  
Kleine ijsvogelvlinder fietsroute. Langs deze route is er sprake 
van een biodiverse omgeving. Er zijn daar veel plantensoorten en  
dieren die juist plagen zoals die van de eikenprocessierups op een  
natuurlijke wijze voorkomen. Als daar wel nesten ontstaan,  
worden die weggezogen. 

Vogelhuisjes
Een belangrijke stap in de bestrijding van plagen is het creëren 
van een biodiverse omgeving. Dit is een natuurlijke omgeving  
met veel verschillende bomen, plantensoorten en dieren. In de 
afbeelding hieronder staan allerlei tips om uw tuin zo biodivers 
mogelijk te maken. Vogels zijn daarbij belangrijk, omdat zij op een 
natuurlijke wijze zorgen voor een balans en het bestrijden van  
plagen. 

Daarom starten we met het plaatsen van vogelhuisjes op diverse 
locaties. Dit gebeurt trouwens ook in heel veel andere gemeentes. 
Het is een experiment dus we gaan bekijken of dit gaat werken. 
We vinden het belangrijk dat we dit samen met onze inwoners 
handen en voeten geven. Daarom hebben inwoners de mogelijk-
heid gekregen om gratis een vogelhuisje te ontvangen van de  
gemeente. In totaal zijn er 550 vogelhuisjes uitgedeeld.

Nieuwe initiatieven
Verder zorgen we ervoor dat er meer soorten bloemen in onze 
gemeente komen te staan en maaien we de rond bomen het gras 
niet meer weg. Hierdoor hebben natuurlijke vijanden van de rups 
meer kans van slagen. Tot slot gaan we tien nestkasten voor  
vleermuizen plaatsen in Geldrop en Mierlo. Die vangen ’s nachts 
vlinders. Ook de vlinders die ooit eikenprocessierups waren. Deze 
vlinders kunnen eitjes meer leggen. Zo snijdt het mes aan twee 
kanten.

Paddentrek:  
veel minder padden  
op pad
Na afgelopen warme winter worden in januari al  
padden waargenomen op weg naar hun geboorte- 
poel. Half februari besluit de paddenwerkgroep 
van IVN Geldrop de schermen al te plaatsen bij de 
twee overzetlocaties, Bosrand en Rederijklaan. Na 
een oproep meldden zich acht nieuwe overzetters.  
Helaas zijn er weinig padden. 

Waarom zijn er zo weinig padjes? 
Naar de reden van de magere ‘oogst’ moeten we raden.  
Misschien trokken de amfibieën al gedurende de voorbije 
wintermaanden, doordat het zo warm was. Er zijn echter 
geen doodgereden slachtoffertjes op de weg gevonden. 
Of komt het doordat de afgelopen zomers zo droog waren 
en dat de padden amper voedsel konden vinden? Padden 
zijn maar korte tijd bij het water om te paren en eitjes af te  
zetten. De rest van het jaar verblijven ze in het bos onder  
struiken, takken en bladeren. Ze leven van insecten, slakken  
en wormen die ze daar vinden. Door de hitte en droogte van  
afgelopen jaren zijn deze prooidieren echter diep in de  
bodem weggekropen, onbereikbaar voor de padden.  
Wellicht zijn er nog andere factoren waardoor er zo weinig 
padjes zijn. 

Leerlingen- en vrijwilligershulp bij het overzetten
De groepen 4, 5 en 6 van basisschool De Branding kwamen 
helpen overzetten bij de Bosrand. Ze mochten ook bij de  
windhondenrenbaan kijken waar de padden de eisnoeren  
afzetten. De leerlingen vonden het een heerlijke praktijkles. 
Groep 3 greep mis: de school werd gesloten vanwege het 
Coronavirus. 
 
Ook de paddenexcursie van 14 maart is hierdoor afgelast.  
Bij de Rederijklaan hielp een groepje van Kindercentrum  
‘De wonderwereld’ mee. IVN Geldrop dankt alle vrijwilligers 
van de Paddenwerkgroep, die (elk jaar opnieuw) met veel 
enthousiasme meehelpen, van harte voor hun inzet.

Brabantse jongeren ‘swipen’  
voor een duurzame energietransitie
Jongeren hebben een duidelijke mening over klimaat en duurzaamheid. Toch is het lastig om hen te betrekken bij 
energiebeleid van Brabantse regio’s en gemeenten. Met het project ‘Stand Up!’ laat de Brabantse Milieufederatie 
(BMF) jongeren meepraten over de energietransitie. Hun mening telt!

De BMF wil jongeren van 18 t/m 30 jaar actief betrekken in de  
discussie rond duurzame energie. Al swipend kunnen ze met de 
online tool Swipocratie in slechts 2 minuten aangeven wat ze  
vinden van verschillende klimaatdilemma’s en wat ze zelf aan  
hun gedrag willen veranderen. Vanaf 1 april kunnen jongeren  
beginnen met swipen via brabant.swipocratie.nl.
Naast het swipen, worden er ook online sessies georganiseerd 
waar jongeren uitgebreider hun mening kunnen delen. De uitkom-
sten van het swipen én van de online sessies worden gebruikt om 
een manifest op te stellen voor Brabantse regio’s die werken aan 
klimaatbeleid, de zogenoemde Regionale Energie strategieën.  
De jongeren presenteren zelf hun mening aan de beleidsmakers. 
Op deze manier wordt de stem van jongeren echt ingebracht in 
regionaal klimaatbeleid.

Van, voor en door Brabantse jongeren
Er is behoefte bij Brabantse regio’s om jongeren te betrekken bij 
energiebeleid. Daarom lanceert de BMF het project ‘Stand Up!’ 
samen met de regio’s Hart van Brabant, Noordoost Brabant en 
Metropoolregio Eindhoven. 

“Als initiatiefnemer vinden we het belangrijk dat de campagne 
‘van, voor en door jongeren’ wordt,” zegt Hanne van de Ven 
(BMF). “Want alleen dan bereik je jongeren op hún manier. We 
hebben daarom ook een klankbordgroep met Brabantse jongeren, 
zij geven ons hele waardevolle tips over de Swipocratie om zoveel 
mogelijk jongeren te bereiken.” Het jongerenproject ‘Stand Up!’ is 

bewezen succesvol. In 2018 startte een soortgelijk project in de 
provincie Utrecht onder de titel ‘Watt Nou!’. Het geheim? Jongeren 
op hún manier benaderen en betrekken.

Regionale energiestrategie
Brabantse gemeenten en regio’s zijn druk met het maken van  
gemeentelijk en regionaal beleid rondom de energietransitie.  
Om zo de doelen van het landelijke Klimaatakkoord te halen van 
49 procent CO2-reductie in 2030 en 95 procent CO2-reductie 
in 2050. Hiervoor moeten de regio’s aan de slag en afspraken  
maken over de verdeling van de opgave. 

Met het betrekken van jongeren krijgt de regionale energie- 
strategie (RES) een extra dimensie en meer draagvlak. De 
BMF draagt actief bij aan deze RES-en om ervoor te zorgen dat  
partijen uit onze achterban, die staan voor een mooi en duurzaam  
Brabant, op een goede wijze worden betrokken bij het vormgeven 
van de RES in hun regio.



B E K E N D M A K I N G E N
PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 

BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Nieuwendijk 18 in Geldrop
Datum ontvangst : 26 maart 2020
Omschrijving : wijzigen winkelpand in appartementen
Zaaknummer : 20200190

Locatie : Losweg 36 in Geldrop
Datum ontvangst : 29 maart 2020
Omschrijving : bouwen erker en berging
Zaaknummer : 20200192

Locatie : Tricotstraat 28 in Geldrop
Datum ontvangst : 30 maart 2020
Omschrijving : plaatsen dubbele dakopbouw
Zaaknummer : 20200195

Locatie : Eindhovensweg 82 in Geldrop
Datum ontvangst : 31 maart 2020
Omschrijving : uitbreiden eerste verdieping
Zaaknummer : 20200196

Locatie : Hertenkampstraat 31 in Mierlo
Datum ontvangst : 31 maart 2020
Omschrijving : vervangen raamkozijn
Zaaknummer : 20200197

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Locatie : Sint Catharinaweg 18 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 30 maart 2020
Omschrijving : aanleggen tijdelijke inrit
Zaaknummer : 20200087

Locatie : Neerlandstraat 45 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 30 maart 2020
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20200080

Locatie : Pluvierstraat 10 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 30 maart 2020
Omschrijving : verbouwen woonhuis
Zaaknummer : 20200172

Locatie : Industriepark 8 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 30 maart 2020
Omschrijving : oprichten opslagloods
Zaaknummer : 20200086

Locatie : Bogardeind 2 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 30 maart 2020
Omschrijving : plaatsen tijdelijk noodgebouw/triage tent
Zaaknummer : 20200189

Locatie : Mierloseweg 75 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 30 maart 2020
Omschrijving : plaatsen erfafscheiding
Zaaknummer : 20200124

Locatie : Parallelweg 70 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 30 maart 2020
Omschrijving : uitbreiden zolderverdieping
Zaaknummer : 20200091

Locatie : Vlinderlaan 74 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 31 maart 2020
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 20200145

Locatie : Emopad 31A in Geldrop
Verzenddatum besluit : 31 maart 2020
Omschrijving : tijdelijk wijzigen gebruik pand
Zaaknummer : 20200113

Locatie : Oranjetipje 6 in MIerlo
Verzenddatum besluit : 31 maart 2020
Omschrijving : plaatsen erfafscheiding
Zaaknummer : 20200102

Locatie : Waleweinlaan 34 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 31 maart 2020
Omschrijving : plaatsen erfafscheiding
Zaaknummer : 20200115

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. 

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.

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. Wanneer een  
definitief besluit is genomen, staan zij officieel niet meer op 
dat adres ingeschreven.

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

van Hoof, HJH 27-01-1977 27-03-2020 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 (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 waar u uw  

mening over wilt geven;
•  de reden waarom (uw mening) u het niet eens bent met dit  

voorgenomen besluit en
• uw handtekening. 

U stuurt de brief naar:
Gemeente Geldrop-Mierlo
t.a.v. Publiekszaken (adresonderzoek)
Postbus 10101
5660 GA GELDROP

Wilt u meer weten? 
Belt u dan met de adresonderzoekers van de afdeling 
Publiekszaken, telefoon (040) 289 38 93.

COLLEGEBESLUITEN

BEKENDMAKING BESLUIT NOODKAP
De burgemeester van Geldrop-Mierlo maakt bekend dat hij bij 
besluit van 30 maart 2020 toestemming heeft verleend voor het 
direct vellen (noodkap) van een wilg ter hoogte van het nieuw-
bouwterrein aan de Talingstraat in Geldrop. Door schade vormde 
de wilg een acuut gevaar voor personen in de omgeving. 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belang- 
hebbenden binnen zes weken na publicatie van het besluit  
bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van de  
gemeente Geldrop-Mierlo, Postbus  10101, 5660 GA Geldrop. 
Een bezwaarschrift moet worden ondertekend, gedateerd en 
bevat naam en adres van de indiener, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het 
bezwaar. 

BESTEMMINGSPLAN “LIDL WIELEWAAL” 

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken  
ingevolge artikel 3.8 lid 3 Wet ruimtelijke ordening bekend, dat  
de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo op 2 maart 2020 het  
bestemmingsplan ‘Lidl Wielewaal’  gewijzigd heeft vastgesteld.

Aan de Wielewaal/Nuenenseweg, op de hoek aan de rotonde, 
ligt een verouderd winkelcentrum met boven appartementen. Dit  
winkelcentrum zal in zijn geheel worden gesloopt. Supermarkt  
Lidl is voornemens de huidige Lidl vestiging in het winkelcentrum 
‘De Coevering’ te verplaatsen naar een nieuw te bouwen vesti-
ging op de plaats van het verouderde winkelcentrum. Deze ont-
wikkeling past niet binnen de geldende bestemmingsplanregeling 
voor de locatie. Op basis van de thans nog geldende bestemming  
‘Gemengde doeleinden’ is detailhandel in de vorm van een super-
markt niet mogelijk. 

Door middel van dit bestemmingsplan kan aan het planvoornemen  
de benodigde ruimte worden gegeven. De nu nog als ‘Gemengde  
doeleinden’ bestemde gronden worden omgezet naar de  
bestemming ‘Detailhandel’ met de aanduiding ‘supermarkt’. De 
aanwezige bedrijfsbestemming aan de Wielewaal wordt omgezet 
naar de bestemming ‘verkeer’ om de parkeerplaatsen mogelijk te 
maken. Tevens wordt een klein deel als ‘Wonen’ bestemd, omdat 
deze gronden eigendom zijn van de naastgelegen woning aan de 
Weegbree 2. 

Het voorliggende bestemmingsplan maakt het beoogde planvoor-
nemen juridisch-planologisch mogelijk.

De door de gemeenteraad bij de vaststelling ten opzichte van  
het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen,  
aangebrachte wijzigingen, hebben betrekking op:

Een aanpassing van de planregels en planverbeelding ter hoogte 
van de locaties waar op basis van het akoestisch onderzoek een 
geluidwerende erfscheiding moet worden opgericht;

Een aanpassing van de planregels voor de bestemming ‘Bedrijf 
– nutsvoorziening’ omdat de mogelijkheid een telecommunicatie-
mast van 40 meter hoogte op te richten in de planregels wordt 
geschrapt.

Met ingang van 10 april 2020 ligt het gewijzigd vastgestelde  
bestemmingsplan ter inzage. U kunt de stukken tijdens openings-
tijden inzien van maandag tot en met vrijdag in de publiekshal 
van het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. Op deze locatie 
zijn voorzieningen getroffen in het kader van het weren van het 
Corona-virus. 

Het vastgestelde bestemmingsplan is ook in te zien  
op de gemeentelijke website www.geldrop-mierlo.nl, en  
op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden die in de ontwerpfase een zienswijze hebben 
ingediend kunnen binnen 6 weken vanaf de dag na die waarop 
dit besluit ter inzage is gelegd, beroep instellen. Het beroep kan  
worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waarbij  
tevens een voorlopige voorziening (schorsing inwerkingtreding 
besluit) kan worden gevraagd bij de Voorzitter van die Afde-
ling. Ook kan op grond van artikel 6:13 Algemene wet bestuurs-
recht beroep ingesteld worden door belanghebbenden aan wie  
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze 
hebben ingediend in de ontwerpfase. Als gevolg van de gewij-
zigde vaststelling kan verder ook door iedere belanghebbende 
beroep ingesteld worden tegen de wijzigingen die ten opzichte 
van het ontwerp bestemmingsplan zijn doorgevoerd.

Een beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste de 
naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het bestreden besluit waartegen het beroep zich richt en de 
gronden van het beroep. Aan het instellen van een beroep zijn 
kosten (griffierecht) verbonden.
Als u buiten voornoemde tijden de stukken wilt inzien of een  
toelichting op de stukken wilt, kunt u telefonisch een afspraak 
maken met Peter Verstraaten van de afdeling Ruimte via  
040-2893893.

Geldrop-Mierlo, 9 april 2020
Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo,
N.J.H. Scheltens  J.C.J van Bree
secretaris  burgemeester
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