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Afgelastingen  
raadsbijeenkomsten
De gemeenteraad heeft besloten om ook de commissie- 
vergaderingen van april en de raadsvergadering van 11 mei 
door te schuiven. De besluit is het gevolg van de beperkende 
maatregelen door het coronavirus en de oproep tot social  
distancing.
Ook is afgesproken dat de commissievergaderingen van mei 
en de raadsvergadering van juni in ieder geval doorgaan.  
Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen zal een 
passende vergadervorm gekozen worden. 
Mocht de agenda hiertoe aanleiding geven, dan zal te zijner  
tijd worden gezocht naar creatieve oplossingen om de  
“opgelopen achterstand” zoveel als mogelijk in te halen.

Bied uw afvalcontainer op de juiste wijze aan
De meeste mensen volgen de RIVM-adviezen op en blijven zoveel mogelijk thuis. Dat kunnen we alleen maar  
toejuichen. Dit betekent ook dat er meer auto’s staan in de soms erg smalle straten, waar de vrachtwagens van Cure 
Afvalbeheer het afval ophalen. Ook staan er vaker containers op een plek waar deze niet geleegd kunnen. U kunt ons 
helpen door uw afval tijdig en op de juiste wijze aan te bieden.

Geparkeerde auto’s en andere obstakels
Containers voor restafval of GFT staan vaker dan anders achter 
geparkeerde auto’s. Voor een vrachtwagen met een zijlader is 
het niet mogelijk om containers te legen die achter geparkeerde  
auto’s, lantaarnpalen of bomen staan. Deze kan daar hier  
gewoonweg niet bij. Houd hier rekening mee door uw container 
aan te bieden op een plek in de straat waar geen obstakels staan.

Zo plaatst u uw container
U helpt onze chauffeurs enorm als u ervoor zorgt dat de container 
tijdig en op de juiste manier wordt aangeboden. Samen zorgen we 
er zo voor dat het afval snel en efficiënt kan worden ingezameld. 

Belangrijk hierbij:
• Plaats de container maximaal 50 cm van de stoeprand.

•  Laat minimaal 30 cm ruimte tussen 2 containers en/of andere 
obstakels (zoals lantaarnpalen of geparkeerde auto’s).

• Plaats de container met het handvat naar de stoep.
• Zorg dat het deksel van de container dicht kan en gesloten is.
• Een container mag niet meer dan 70 kilo wegen.

Stel een reminder in voor uw afval
Door de verandering in de dagelijkse routine, kan het voorkomen  
dat u vergeet uw container buiten te zetten. Met de Cure Afval app 
kunt u push-notificaties instellen, zodat u een reminder krijgt 
wanneer u uw afval buiten moet zetten. Zo heeft u altijd uw  
afvalkalender bij de hand. Ook blijft u op de hoogte van gewijzigde 
ophaaldagen bij feestdagen.

Meer informatie vindt u op www.cure-afvalbeheer.nl/afvalkalender.

Geldrop-Mierlo en het coronavirus

Corona eenvoudig uitgelegd
De website https://corona.steffie.nl  is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke 
beperking en andere kwetsbare doelgroepen. Op een eenvoudige manier geeft Steffie staps 
gewijze uitleg over het coronavirus. 

Steffie beantwoordt vragen zoals: Welke symptomen kan je  
verwachten als je het virus krijgt? Hoe zorg je ervoor dat je zelf en 
anderen niet ziek worden? Ook komen onderwerpen zoals goed 
je handen wassen en het maken van een dagindeling aan bod.

De website is tot stand gekomen in samenwerking met de  
Rijksoverheid. Juist in tijden van crisis heeft iedereen behoefte 
aan betrouwbare en begrijpelijke informatie. Dat voorkomt ook 
angstgevoelens, stress en mogelijk zelfs gezondheidsproblemen. 

In gesprek met uw kind
Wilt u uw kind eenvoudig uitleggen wat het coronavirus 
is? En duidelijk kunnen maken wat dat voor hem of haar 
betekent? Op de pagina Kinderen en corona op onze 
website staan een aantal leestips om samen met uw kind 
te lezen. 

Flip, grote vriend en corona
Voor de jongste kinderen in-
formatief prentenboek: 
‘Flip, grote vriend en corona’ 
om samen te lezen.

Wat kinderen moeten weten
Een boek voor de basisschool 
leerlingen met uitleg over het  
coronavirus, ondersteund met  
illustraties van Alex Scheffler. 

Gemeente actueel
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Week van de tweedehands textiel
Van 20 t/m 27 april is de week van de tweedehands textiel. Dit jaar natuurlijk wel in aangepaste 
vorm, want evenementen zijn niet mogelijk en veel winkels zijn dicht. Toch kan het geen kwaad 
deze week stil te staan bij hoe we met kleding omgaan en de impact die de textielindustrie heeft. 

Door het hoge gebruik van water, energie en pesticiden is de 
kledingindustrie een van de meest vervuilende industrieën in de 
wereld. De kleding- en schoenenindustrie zijn samen goed voor 
zo’n 8 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. 
Voor de productie van een kilogram katoen is ca 7000 liter water 
nodig (staat gelijk aan twee maanden douchen). Een spijkerbroek 
kost gemiddeld zo’n 8000 liter water! Ook wordt een groot deel 
van onze textiel aan de andere kant van de wereld gemaakt, dit 
betekent dat nogal wat fossiele brandstoffen nodig zijn om het hier 
te krijgen.
Daar komt bij dat bijna drie vijfde van alle kleding binnen een jaar 
na productie wordt afgedankt en grotendeels in verbrandings-
ovens of op een stortplaats terechtkomt. Op deze manier is er 
natuurlijk heel veel nieuwe textiel nodig. En vooral daar kun je zelf 
een steentje bijdragen. 

Dat kan op verschillende manieren:
1.  Draag je kleding langer. Misschien kun je je kleidingstuk nog  

repareren als het kapot gaat. Ook is het mogelijk een kledingstuk  
dat niet meer goed past of niet meer je smaak is te vermaken 
of zelfs helemaal tot iets anders om te bouwen. Wie weet krijg 
je er zo een nieuwe hobby bij! Helemaal 
handig nu we zo veel mogelijk thuis  
moeten blijven. Internet staat vol met tips 
en filmpjes die je op weg kunnen helpen. 

2.  Gooi je oude kleding niet weg maar  
verkoop, ruil of doneer het. Er zijn ver-
schillende websites waar je zelf je kleding 
kunt verkopen. Ook kun je vaak kleding 
doneren bij tweedehands winkels. Verder  
staan er in onze gemeente verschillende 
kledingboxen waar je niet alleen je kleding  

maar al je oude textiel kunt inleve-
ren; zelfs als het kapot is. Want textiel 
die zo niet meer bruikbaar is wordt gerecycled. Zo zorg je dat  
je versleten kleren niet in de verbrandingsoven komen maar 
een tweede leven krijgen als bijvoorbeeld vloerbedekking of 
vulmiddel.

3.  Koop niet altijd nieuw, maar kijk of je het tweedehands kunt vin-
den. Vaak zijn er hele leuke dingen op internet, maar ook in een 
van de tweedehands winkels in onze gemeente te vinden. Door 
minder nieuwe kleren te kopen neemt onze CO2 uitstoot af. 
Als iedere Nederlander één kledingstuk per jaar minder koopt, 
heeft dat nog meer klimaatimpact dan een jaar lang vegetarisch 
eten door alle Rotterdammers. Met drie kledingstukken per jaar  
minder besparen we in Nederland zo’n  975 kiloton CO2. Dat is 
net zo veel als 2,1 miljoen mensen die een jaar lang vegetarisch 
eten. Kan of wil je iets niet tweedehands kopen, dan is een goed 
alternatief een product van gerecycled textiel. Zo zijn er bijvoor-
beeld nieuwe truien gemaakt van gerecyclede wol of nieuwe 
handdoeken gemaakt van gerecycled katoen.

Als je een of meerdere van deze punten al doet of er mee wilt beginnen,  
wees er dan trots op en deel het met anderen!  
Door jou bijdrage te delen kun je misschien  
meer mensen inspireren om hiermee  
aan de slag te gaan. Dat kan via social 
media met de hashtags: #wvtt #reshare of 
door je tips met ons te delen via samenduur-
zaam@geldrop-mierlo.nl. 
Op het horecaplein in Geldrop staat onze 
glazen container met meer informatie over 
duurzame textiel en verduurzamen in het 
algemeen.

Nationale bijentelling:  
Wat zoemt er in jouw achtertuin?

Op 18 en 19 april organiseert Nederland Zoemt voor de derde keer de Nationale Bijentelling. Hoe meer we over bijen 
weten, hoe beter we ze kunnen helpen. Kom je ook in actie voor de wilde bij? Meedoen is makkelijk, ook als je niet 
zoveel van bijen weet. De website van Nederland Zoemt biedt je alle nodige hulp.

Waarom bijen tellen?
De helft van alle bijensoorten is bedreigd.De  
achteruitgang van bijen heeft grote gevolgen,  
ook voor onze voedselvoorziening. 80% van 
de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk 
van bestuiving. Oorzaken van de achteruit-
gang zijn de intensieve landbouwmethoden, 
gebruik van bestrijdingsmiddelen, verstede-
lijking en ons groenbeheer. Bijen houden 
niet van een glad gemaaid plantsoen en 
versteende tuinen!

Meedoen is makkelijk. Download het bijengidsje
Ook als je niet zoveel van bijen weet kun je meedoen. De webpagina  
www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijentelling neemt je stap voor 
stap mee bij het herkennen van de 20 bijensoorten die je 18 en  
19 april in je tuin kunt tegenkomen. Je vindt er alle informatie die 
je nodig hebt, inclusief instructievideo. Een telformulier en een  
bijengidsje kun je daar downloaden.  

Hoe werkt de Bijentelling?
Tel op 18 of 19 april een halfuur de bijen in jouw tuin of op je 
balkon. Doe dit op een zonnig of in ieder geval droog moment. 
Loop rustig één rondje door je tuin heen en noteer alle soorten en 
aantallen die je ziet. Download het Telformulier voor een overzicht 
van de bijensoorten.
Uitgeteld? Voer jouw resultaten vanaf 18 april in op de website via 
de knop bovenaan de pagina.

Een bijvriendelijke tuin
De wilde bijen, waartoe ook de hommels behoren, hebben meer 
voedsel- en nestgelegenheid nodig. Iedereen kan daarbij helpen, 
bijvoorbeeld met een bijenhotel en door de tuin geen herfstbeurt 
te geven. Bijen houden van dode stengels en een beetje rommel. 
Door wat minder maaien komen bloemetjes in je gazon tot bloei. 

Bijen willen het jaarrond bloeiende en stuif-
meelrijke vaste planten, liefst biologisch 
geteelde. Plaats in de border bijvoorbeeld 
lavendel, kruiden, zonnehoed, hemelsleutel 
en herfstasters. In de winter bloeien heesters  
als winterjasmijn en Viburnum Tinus. Op 
www.bijenplanten.ontwikkelcentrum.nl 
staan nog veel meer geschikte bijenplanten. 
Tot slot: pas op met verdelgingsmiddelen 
tegen onkruid, mieren en andere beestjes. 
Je veroorzaakt meer schade dan je wilt!

Gratis bloemzaad van Bee Friendly!
We kunnen dus samen het leefgebied van de wilde bij vergroten. 
Vraag via kro-ncrv.nl/beefriendly een gratis zaadzakje aan met 
wilde bloemzaadjes. Eén zakje is al voldoende voor 2,5 m² grond 
in de tuin, op het balkon of een braakliggend perceeltje.
De actie ‘Bee Friendly!’ is een initiatief van KRO-NCRV, gesteund 
door IVN. Zij wensen dat wilde bijen een beschermde status  
krijgen. Wil je meer weten over de actie en wat jij nog meer kunt 
doen voor de wilde bij? Ga dan naar kro-ncrv.nl/beefriendly.  
Samen zetten wij heel Nederland in bloei!

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Reinoutlaan 217 in Geldrop
Datum ontvangst : 3 april 2020
Omschrijving : realiseren achteringang
Zaaknummer : 20200199

Locatie : De Hooge Akker 21 in Geldrop
Datum ontvangst : 3 april 2020
Omschrijving : plaatsen twee reclameborden
Zaaknummer : 20200198

Locatie :  Wielewaal ongenummerd  
(openbare ruimte nabij  
huisnummer 10) in Geldrop

Datum ontvangst : 7 april 2020
Omschrijving : rooien 10 populieren
Zaaknummer : 20200203

Verleende omgevingsvergunningen met  
reguliere procedure (2)

Locatie : Hooiwagen 4 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 8 april 2020
Omschrijving :  oprichten woonhuis met  

vrijstaande garage
Zaaknummer : 20200118

Locatie : Goorsedijk 70 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 8 april 2020
Omschrijving :  bestaande bijgebouw en caravan  

gebruiken als tijdelijke woonruimte
Zaaknummer : 20200128

Locatie : Kerkstraat 65 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 8 april 2020
Omschrijving :  realiseren aanbouw en interne  

verbouwing
Zaaknummer : 20200137

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. 

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 persoons- 
lijsten 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

Coppens, D.G.M. 16-10-1979 03-04-2020 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. 

B E K E N D M A K I N G E N
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Gemeente actueel
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.

ONTWERP-SANERINGSPROGRAMMA 
MIERLOSEWEG/WIELEWAAL/NUENENSEWEG GELDROP 
EN DORPSKERN MIERLO (MWN GELDROP + MIERLO)

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken, op 
grond afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht en  
artikel 89 van de Wet geluidhinder, bekend dat zij van plan 
zijn een saneringsprogramma vast te stellen voor het project  
“Saneringsprogramma Mierloseweg / Wielewaal / Nuenenseweg  
te Geldrop en de dorpskern van Mierlo”. 

Het saneringsprogramma (afgekort MWN Geldrop + Mierlo) heeft 
tot doel het wegverkeerslawaai ten gevolge van wegen Mierlose-
weg, Wielewaal, Nuenenseweg in Geldrop en in de dorpskern 
van Mierlo bij de saneringswoningen te beperken. Onderzocht 
is wat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de  
gevels van de saneringswoningen is en hoe die kan worden terug  
gedrongen. De conclusie uit het onderzoek is dat in deze situatie 
onderzocht gaat worden of de woningen in aanmerking komen 
voor aanvullende gevelmaatregelen om aan de wettelijke normen 
te voldoen.
Het ontwerp-saneringsprogramma bestaande uit het akoestisch 
onderzoek, het UK/S formulier (subsidieaanvraagformulier) en de 
lijst met woningen ligt van 17 april t/m 28 mei 2020 ter inzage in 
de publiekshal van het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. De 
openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met 
donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur 
tot 12.30 uur.
Binnen deze termijn kunnen schriftelijk zienswijzen worden inge-
bracht. De zienswijzen moeten worden gericht aan ons college, 
Postbus 10101, 5660 GA te Geldrop. 
De schriftelijke zienswijzen moeten worden ondertekend en  
tenminste bevatten:
1. uw naam en adres
2. de datum
3.  een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijzen zijn 

gericht
4. de motivering/onderbouwing van de zienswijzen

Het is ook mogelijk om, gedurende de termijn dat het ontwerp-
saneringsprogramma ter inzage ligt, mondelinge zienswijzen in te 
brengen. Hiervoor en voor een toelichting op de stukken, kunt u, 
ook buiten de genoemde uren, telefonisch een afspraak maken 
met Jos van Hoeij (telefoonnummer 040 2893783).

BEHEERSVERORDENING “HUISVESTING GELDROP-MIERLO”

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken 
ingevolge artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening bekend, 
dat de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo op 2 maart 2020  
de beheersverordening “Huisvesting Geldrop-Mierlo”  
(NL.IMRO.1771.BVHuisvesting-VP01) heeft vastgesteld. 

Aanleiding
Vanuit de samenleving is er een steeds grotere behoefte aan huis-
vesting van niet-klassieke huishoudens.
In de bestemmingsplannen en beheersverordeningen van de  
gemeente Geldrop-Mierlo is het – voor het overgrote deel van het  
gemeentelijk grondgebied – echter niet mogelijk om hier (voldoende)  
regie op te voeren. Dit heeft te maken met de wijze waarop de 
definitiebepalingen van begrippen rondom het thema ‘wonen’ en 
met name het algemeen toestaan van ‘wonen’ binnen de woon- 
en sommige gemengde en centrumbestemmingen zijn gesteld. 
Mede op basis van jurisprudentie van de Raad van State is name-
lijk in een groot deel van de panden in de kernen van Geldrop en 
Mierlo kamergewijze bewoning rechtstreeks toegestaan. Er dient 
volgens deze jurisprudentie een ruime uitleg te worden gehan-
teerd van wat onder wonen verstaan bij toetsing van initiatieven. 
Dit is vanuit ruimtelijk-functioneel oogpunt niet altijd wenselijk en 
ook sociaal-maatschappelijk bestaat er een grotere behoefte om 
grip te krijgen en vooral te houden op huisvestigingsvormen en 

alle ruimtelijke effecten van dien. Een reparatie van de vigerende  
bestemmingsplannen en beheersverordeningen is nodig om 
deze rechtstreekse toelaatbaarheid uit te sluiten en een goed en  
duidelijk kader te kunnen scheppen voor gevallen waarin verschil-
lende huisvestingsvormen al dan niet kunnen worden toegestaan.
Daarnaast sluiten de huidige bestemmingsplannen in veel gevallen  
ook woningsplitsing niet uit. Hoewel kamerverhuur en woning-
splitsing verschillend zijn en deels andere toetsingskaders kennen, 
hebben beiden wel eenzelfde soort ruimtelijk effect op de omgeving  
en is het wenselijk om deze initiatieven soortgelijk te reguleren in 
bestemmingsplannen en beheersverordeningen.
De beheersverordening “Huisvesting Geldrop-Mierlo” vormt de 
uitwerking van de raadskeuzes voor zover betrekking hebbend 
op de gebieden in Geldrop-Mierlo waar momenteel een beheers- 
verordening van toepassing is.

Inzage
Met ingang van 17 april 2020 ligt de vastgestelde beheers- 
verordening 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. 

De vastgestelde beheersverordening is ook in te zien 
op de gemeentelijke website www.geldrop-mierlo.nl 
en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren
Tegen de vastgestelde beheersverordening kan geen beroep  
worden ingesteld.

Inwerkingtreding
De beheersverordening ‘Huisvesting Geldrop-Mierlo” treedt  
17 april 2020 in werking.

Meer informatie
Als u buiten voornoemde tijden de stukken wilt inzien of een toe-
lichting op de stukken wilt, kunt u telefonisch een afspraak maken 
met Peter Verstraaten van de afdeling Ruimte via 040-2893893.

PARAPLUBESTEMMINGSPLAN 
“HUISVESTING GELDROP-MIERLO”

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken 
op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en  
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de 
gemeenteraad van Geldrop-Mierlo op 2 maart 2020 het Paraplu-
bestemmingsplan “Huisvesting Geldrop-Mierlo” (NL.IMRO.1771.
BPHuisvesting-VP01) gewijzigd heeft vastgesteld. 

Aanleiding
Vanuit de samenleving is er een steeds grotere behoefte aan  
huisvesting van niet-klassieke huishoudens.
In de bestemmingsplannen en beheersverordeningen van de  
gemeente Geldrop-Mierlo is het – voor het overgrote deel van het  
gemeentelijk grondgebied – echter niet mogelijk om hier (voldoende)  
regie op te voeren. Dit heeft te maken met de wijze waarop de 
definitiebepalingen van begrippen rondom het thema ‘wonen’  
en met name het algemeen toestaan van ‘wonen’ binnen de  
woon- en sommige gemengde en centrumbestemmingen zijn  
gesteld. Mede op basis van jurisprudentie van de Raad van 
State is namelijk in een groot deel van de panden in de kernen 
van Geldrop en Mierlo kamergewijze bewoning rechtstreeks  
toegestaan. Er dient volgens deze jurisprudentie een ruime uitleg 
te worden gehanteerd van wat onder wonen verstaan bij toetsing 
van initiatieven. Dit is vanuit ruimtelijk-functioneel oogpunt niet  
altijd wenselijk en ook sociaal-maatschappelijk bestaat er een  
grotere behoefte om grip te krijgen en vooral te houden op  
huisvestigingsvormen en alle ruimtelijke effecten van dien. Een 
reparatie van de vigerende bestemmingsplannen en beheers- 
verordeningen is nodig om deze rechtstreekse toelaatbaarheid uit 
te sluiten en een goed en duidelijk kader te kunnen scheppen 
voor gevallen waarin verschillende huisvestingsvormen al dan 
niet kunnen worden toegestaan.
Daarnaast sluiten de huidige bestemmingsplannen in veel  
gevallen ook woningsplitsing niet uit. Hoewel kamerverhuur en 

woningsplitsing verschillend zijn en deels andere toetsingskaders 
kennen, hebben beiden wel eenzelfde soort ruimtelijk effect op 
de omgeving en is het wenselijk om deze initiatieven soortgelijk 
te reguleren in bestemmingsplannen en beheersverordeningen.
Het paraplubestemmingsplan “Huisvesting Geldrop-Mierlo”  
vormt de uitwerking van de raadskeuzes voor zover betrekking 
hebbend op de gebieden in Geldrop-Mierlo waar momenteel een 
bestemmingsplan van toepassing is.

Wijzigingen
De door de gemeenteraad bij de vaststelling ten opzichte van het 
ontwerp-paraplubestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen, 
aangebrachte wijzigingen, zijn het gevolg van het volgende.
Aanvankelijk heeft alleen het ontwerp-Paraplubestemmingsplan 
“Huisvesting Geldrop-Mierlo” in het kader van de vaststelling 
door de gemeenteraad ter inzage gelegen. Dat ontwerpplan had  
aanvankelijk ook betrekking op gebieden waarvoor in Geldrop-
Mierlo beheersverordeningen gelden.
Gelet op het bepaalde in artikel 3.39 van de Wet ruimtelijke  
ordening vervalt een onderliggende beheersverordening bij  
vaststelling van een bestemmingsplan, voor zover dit wijzigingen  
aanbrengt voor de betreffende gronden. Om die reden is  
het bij nadere overweging noodzakelijk gebleken om zowel  
voor bestemmingsplannen als voor beheersverordeningen een  
(separate) herziening op de stellen. Hiermee wordt bewerkstelligd 
dat in álle ruimtelijke plannen van de gemeente Geldrop-Mierlo, 
de door de gemeenteraad gemaakte keuzes omtrent huisvesting  
opgenomen worden.
Inhoudelijk treedt er geen enkele wijziging op ten opzichte van het 
oorspronkelijke ontwerp-paraplubestemmingsplan “Huisvesting 
Geldrop-Mierlo’. Het betreft uitsluitend een juridisch-technische 
wijziging.

Inzage
Met ingang van 17 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. 

Reageren
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 inwerking- 
treding besluit) kan worden gevraagd bij de Voorzitter van die  
Afdeling. 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  
gewijzigde 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.

Meer informatie
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, 16 april 2020
Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo,

N.J.H. Scheltens  J.C.J van Bree
secretaris  burgemeester


