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Vind ons leuk op

Wethouder Van Otterdijk op bezoek bij 
Eenbes Basisschool St. Jozef
In het kader van de “Hart onder de Riem” die het college  
van B&W aflegt, heeft wethouder Rob van Otterdijk  
op woensdag 10 juni een bezoek gebracht aan Eenbes  
Basisschool St. Jozef op Papenvoort. Hij werd ontvangen  
door Kim Chatrou, MT lid (staat op de foto). Hij over- 
handigt Kim Chatrou een traktatie in “hartvorm”.

Later deze dag heeft wethouder Van Otterdijk twee locaties van 
Kinderopvang De Grabbelton bezocht; Kinderopvang en peuter-
opvang De Grabbelton gehuisvest bij basisschool ’t Klokhuis in 
Geldrop. 
Aansluitend heeft hij de locatie in de Heilige Geeststraat bezocht. 
De foto is gemaakt op deze locatie. Wethouder Rob van Otterdijk 
staat samen met de directie, Henriëtte en René Schrander op de 
foto. Hij biedt ook hen een attentie in “hartvorm” aan.

Deze wekelijkse korte, informele bezoekjes door het college van 
B&W zijn gericht op corona aanpassingen/beperkingen.
De locaties van deze bezoeken zijn willekeurig. Het is bedoeld  
om aandacht te besteden aan de gehele sector onderwijs en  
kinderopvang. Foto: Marco Magielse

Foto’s: Marco Magielse

Wij zijn op zoek naar jou!
Gemeente Geldrop-Mierlo zoekt  
geïnteresseerden die met ons 
op dinsdag 14 juli a.s. nieuwe 
huisstijlfoto’s willen maken. 
De foto’s worden gebruikt 
voor toekomstig drukwerk, 
denk aan de gemeentepagina 
en gemeentegids als online op 
bijvoorbeeld onze website.

Leeftijd maakt niet uit, uitstraling is 
belangrijker dan looks. je hoeft dus 
geen fotomodel te zijn om mee te 
doen!

Heb jij altijd al eens voor een pro-
fessionele fotograaf willen poseren 
en vind je het leuk als je jezelf terug 
ziet in Geldrop-Mierlo? Meld je dan 
nu aan.

Op basis van de gekozen thema’s 
maakt de fotograaf een keuze uit 
de aangemelde vrijwilligers. Het is 
dus niet vanzelfsprekend dat je met 
eigen familieleden op de foto gaat. 
We maken de foto’s op verschillende 
momenten over de dag in Geldrop 
én Mierlo.

Ben je beschikbaar op 14 juli a.s. en 
lijkt het jou leuk, of ken je iemand die 
het leuk vindt om die dag mee te werken onder begeleiding  
van een professionele fotograaf stuur een e-mailtje aan  
publicaties@geldrop-mierlo.nl met daarin:
- je naam
- je leeftijd
- of je met meer huisgenoten komt (én hun gegevens)

Je geeft ons vooraf schriftelijk toestemming om gebruik te  
maken van de van jouw gemaakte foto’s.

Speelruimteplan

Samen ontdekken wat je kan!

In 2019 is het nieuwe speelruimteplan vastgesteld. Het plan heeft 
de titel ‘Samen ontdekken wat je kan!’ In het plan staat wat we  
met onze speelplekken de komende jaren willen bereiken. Zo 
willen we samen uitdagende speelplekken maken en speel- en 
sportplekken waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Een 
speelplek moet uitnodigen tot ontdekken. Je moet er op avontuur  
kunnen gaan. 
We gaan de komende drie jaar voor alle buurten een inrichtings-
plan per speelplek maken. Een deel daarvan gaan we ook al  
uitvoeren, een deel daarvan na 2023. We krijgen namelijk het  
geld om dit mogelijk te maken gespreid binnen. 

Denk jij met ons mee? 
Het bedenken van de plannen doen we niet alleen. Daarvoor  
hebben we de hulp nodig van kinderen en ouders uit onze wijken. 
Zij weten immers het beste waar, hoe en wanneer ze het liefste 
spelen. 

Woon jij in Geldrop-Mierlo en wil je ons meehelpen? Kijk dan bij 
de onderstaande plattegrondjes wanneer jouw wijk aan de beurt 
is. We starten met de wijken Skandia/Hulst, Braakhuizen Noord, 
Luchen Ambachtsweg, Kerkakkers, De Loo/Boslaan. 

We hebben een enquête gemaakt voor ouders en een enquête 
voor kinderen. Je vindt deze enquêtes op www.geldrop-mierlo.nl/
speelruimteplan. Je kunt ook één van onderstaande QR codes 
scannen, dan kom je direct bij de enquêtes.

Alvast bedankt.

Enquête 
kinderen

Enquête  
ouderen
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Handhaving corona, samen met u!
De afgelopen maanden is het leven voor iedereen ingrijpend veranderd. Voor onze handhavers heeft de coronacrisis 
veel extra werk opgeleverd. Er is intensief gecontroleerd op de naleving van de regels die ons zijn opgelegd door 
Den Haag. Dit was ook nodig om het virus zo min mogelijk ruimte te geven voor een verdere uitbraak. Door vaak het 
gesprek aan te gaan met bewoners en uitleg te geven over de reden van de nieuwe regels is alles tot nu ontzettend 
goed verlopen.

We kunnen terug kijken naar een periode 
waarin in veruit de meeste gevallen de 
regels goed in acht werden genomen en  
willen daarom onze inwoners dan ook 
bedanken voor hun medewerking in 
deze moeilijke tijd! 

Alleen samen krijgen we virus onder 
controle
Met de opening van de horeca per  
1 juni jl. is er weer een nieuwe periode 
aangebroken. We krijgen meer ruimte 
om samen te zijn. In goed overleg met 
de horeca en andere instanties heeft  
de gemeente gezocht naar de best  
mogelijke manier om hiermee om te gaan om het virus geen kans 
te geven.We hopen ook hier weer op uw medewerking. Alleen  
samen kunnen we het coronavirus verslaan. Onze handhavers  

houden de situatie in de gaten en zullen 
het gesprek aangaan met horecaonder-
nemers en gebruikers om zo samen alert 
te blijven en problemen te tackelen. Blijf 
elkaar ook vooral aanspreken. Nodig  
elkaar uit om de regels te volgen. Dan 
pas kunnen we dit virus het hoofd bieden!

We gaan in gesprek met iedereen die 
daar behoefte aan heeft
Iedereen kan bij ons terecht met vragen  
en opmerkingen. Dit gebeurt ook regel-
matig door inwoners of ondernemers. 
Toezichthouders leggen 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. Uiteraard schromen we ook niet om een compliment  
wanneer iemand het goede voorbeeld geeft!

Bewonersbijeenkomst 9 juli  
Braakhuizen-Zuid

In juni 2019 is het Wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid vastgesteld door de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo. 
Dit wijkontwikkelingsplan is opgesteld in overleg met verschillende bewoners en professionals uit de wijk. Op 9 juli 
krijgen bewoners en geïnteresseerden de gelegenheid om mee te denken over de inrichting van de openbare ruimte 
rondom de St. Jozefkerk. Tevens worden enkele grotere projecten in dit wijkontwikkelingsplan toegelicht.

Buurtbijeenkomst op 9 juli
Op donderdag 9 juli nemen we wijkbewoners mee in de ontwik-
kelingen rondom de St. Jozefkerk, de openbare ruimte rondom de 
kerk en het project Bleekvelden. Wij doen dit in 4 groepen omdat 
we gebonden zijn aan maximaal 25 bezoekers per keer, geheel 
conform de RIVM-richtlijnen.
In onderstaand schema ziet u de tijdsblokken waarop de bijeen-
komsten plaatsvinden. 

Binnenkomst in de Borgh Bijeenkomst
15.15 uur 15.30 – 16.30 uur
16.15 uur 16.30 – 17.30 uur
18.15 uur 18.30 – 19.30 uur
19.15 uur 19.30 – 20.30 uur

Wat gaan we doen?
Alle bijeenkomsten starten in de Borgh met een informatieve film 
van ongeveer 30 minuten. Na de film is er in het dienstencentrum  

aan het St. Jozefplein (LEV-Gebouw) de gelegenheid om, in  
verschillende lokalen, samen na te praten, vragen te stellen en 
uw ideeën en zorgen met ons en onze partners te delen over de 
volgende onderwerpen:
1. Ontwikkelingen St. Jozefkerk
2. Ontwikkelingen De Bleekvelden
3. Openbare ruimte St. Jozefplein (omgeving kerk)
4. Wijkontwikkelingsplan en algemene vragen
Wilt u een van de bijeenkomsten bijwonen? Meld u zich dan aan 
via wijkontwikkelingBZ@geldrop-mierlo.nl. 

Tot slot
Voor het organiseren van een bijeenkomst moeten wij ons houden  
aan de geldende Coronamaatregelen. Daarom kunt u alleen  
deelnemen na schriftelijke aanmelding voor maximaal 2 personen.  
U ontvangt hiervan van ons een bevestiging, die dient als  
toegangsbewijs. We verzoeken u zich aan de opgegeven tijd te 
houden en bij gezondheidsklachten thuis te blijven.

Riool verstopt?
Bekijk goed met wie u zaken doet!
Als het riool verstopt zit, neem dan altijd eerst contact op met de gemeente. Vaak moet er een rioolontstoppings-
bedrijf aan te pas komen om het probleem op te lossen. 

Voorkom hoge kosten
Een rioolverstoppping is vaak al vervelend genoeg. Om te voor-
komen dat u ook nog eens met hoge kosten wordt geconfronteerd 
adviseren wij u om bij een verstopping eerst met ons contact 
op te nemen Op dit moment zijn er bedrijven actief die hiervoor  
naderhand hoge kosten in rekening brengen (tot wel € 800). Deze 
bedrijven staan soms bovenaan wanneer u op Google zoekt naar 
een bedrijf dat de verstopping op kan lossen. Op de website staat 
meestal alleen een telefoonnummer en geen adres- of andere 
contactgegevens.

De gemeente werkt met een aantal bedrijven samen
Deze bedrijven mogen de verstopping oplossen als deze op  
gemeentegrond blijkt te liggen.

Veeg- en Rioolbedrijf Adriaans B.V.
Loeswijk 40, 5731 VL Mierlo - Tel: 0492 66 17 47
Website Adriaans Riooltechniek

Van Dijk Rioolservice
Bakelsebrug 8A, 5761 PM Bakel - Tel: 0492 55 26 85
Website Van Dijk Rioolservice

Coppelmans Rioleringswerken B.V.
Spegelt 26-28, 5674 CD Nuenen - Tel: 040 283 60 43
Webite Coppelmans Rioleringswerken

Schakelt u een ander bedrijf in?
Laat ze dan vooraf contact opnemen met de gemeente. Als de 
oorzaak van de verstopping bij de gemeente ligt, mag het bedrijf 
alleen met toestemming en onder bepaalde voorwaarde van de 
gemeente het probleem oplossen. 

Wie betaalt de kosten?
Als u via de genoemde bedrijven een rioolprobleem laat oplossen,  
dan bepaalt de plaats van de verstopping in het riool wie de  
kosten betaalt. Het rioolontstoppingsbedrijf stelt vast waar de  
oorzaak van de verstopping zit. Als een verstopping of ander 
defect aan de riolering zich bevindt in uw woning of tussen het 
ontstoppingsstuk en uw woning, dan zijn de kosten, ongeacht de 
oorzaak, voor uw rekening. Bespreek vooraf met de aannemer 
wat de kosten zijn als het probleem zich bevindt in uw woning  
of tussen het ontstoppingsstuk en uw woning. Als er geen  
ontstoppingsstuk is, dan geldt de kadastrale grens.
Let op: Als u een ander ontstoppingsbedrijf dan hierboven  
genoemd inschakelt, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Hoe meld ik een verstopping?
Klachten over een verstopt riool kunt u 24 uur per dag en 7 dagen  
per week melden bij de gemeente. Dit kan via het formulier  
Melding Openbare Ruimte op onze website of via telefoonnummer 
 040 289 38 93. Buiten kantoortijden kunt u een bericht achterlaten  
op het antwoordapparaat. U wordt dan teruggebeld.

Eerste lokale OuderWijzer  
bondgenootschap  
in Nederland gelanceerd

Geldrop-Mierlo stimuleert 
aandacht voor ouderschap
Op donderdag 11 juni heeft de gemeente Geldrop-Mierlo  
samen met het platform OuderWijzer het allereerste  
lokale bondgenootschap gelanceerd dat aandacht vraagt 
en biedt voor ouders van kinderen in alle leeftijden.  
Het lokale netwerk is breed samengesteld en bestaat 
uit onder andere onderwijsorganisaties, kinderopvang, 
jeugdzorg, jeugdhulp-verleners en verloskundigen. Zij 
bundelen hun kennis, ervaring en netwerk en zetten zich 
in om ouders te ondersteunen.

Er is namelijk iets geks aan de hand met ouderschap. Voor allerlei  
taken en verantwoordelijkheden in ons leven bereiden we ons 
voor, leren we bewust bij en zoeken we soms hulp. We volgen 
we een opleiding of cursus, sluiten ons aan bij een vereniging en 
trainen ervoor. Maar als je ouder wordt, dan moet je ineens ook 
maar wijzer zijn en zelf, vaak met vallen en opstaan, leren hoe 
dat werkt. Soms krijg je tips van vrienden of ouders, of je speurt 
wat op Internet. Vaak ben je op jezelf aangewezen en kom je pas 
met ervaren professionals in contact als je een ‘serieus probleem’ 
hebt. Terwijl op tijd wat tips, steun en aandacht veel problemen 
kunnen voorkomen. 

Behoefte aan luisterend oor
Gelukkig is er best veel vanzelfsprekend aan het ouderschap en 
gaat het vaak gewoon goed. Maar dat wil niet zeggen dat het 
niet beter of anders kan. Want iedere ouder twijfelt wel eens. Als 
je dat als ouder in Geldrop-Mierlo herkent en je afvraagt waar je  
terecht kunt, of gewoon eens behoefte hebt aan een luisterend oor,  
bijvoorbeeld als het even te veel wordt, dan is er vanaf donderdag 
OuderWijzer Geldrop-Mierlo. 

OuderWijzer Geldrop-Mierlo is een lokaal initiatief waarbij ouders 
en hun vragen, wensen en behoeften centraal staan. Voor iedereen.  
Renate van Leeuwen van OuderWijzer licht toe: “We vinden het 
heel normaal dat ouders naar ouderavonden op school gaan, 
waar het dan gaat over de ontwikkeling van hun kind. Wij willen  
graag ouderavonden in Geldrop-Mierlo organiseren waar het 
over de ouders gaat en waar ze steun en inspiratie voor zichzelf  
vinden. En natuurlijk leuke contacten aan overhouden met andere 
ouders.”

Geldrop-Mierlo als sterk steunend netwerk
“Geldrop-Mierlo wil een sterk steunend netwerk rond ouders  
creëren waarbij het voor iedereen mogelijk is om het een stapje 
beter te doen en te leren van elkaar.” zegt wethouder Rob van 
Otterdijk. “We normaliseren daarmee de vragen en onzekerheden 
die iedereen in het ouderschap wel eens ervaart en we relativeren  
en inspireren in alle eerlijkheid en met een lach. We sluiten  
niemand uit en richten ons op ouderschap in de volle breedte.”

Landelijk bondgenootschap
OuderWijzer is een landelijk initiatief van Stichting Het Vergeten  
Kind en wordt onder andere gesteund door het Nederlands  
Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en Sardes (Alles Is Gezondheid).  
Het is een bondgenootschap van diverse organisaties, uit allerlei 
hoeken van de samenleving, die een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid nemen en geloven dat investeren in ouderschap resulteert 
in een gezondere veerkrachtige nieuwe generatie. 
OuderWijzer biedt een nationale telefonische hulplijn en online 
community, maar stimuleert gemeenten vooral om lokaal bond- 
genootschappen te initiëren die het netwerk van ouders binnen 
hun gemeenschap helpt vergroten. 

Foto: Marco Magielse
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Eetbare tuin thema van  
Nationale Tuinweek
Tuinieren is ‘hot’. De Nationale Tuinweek in de derde week van juni sluit aan bij een groeiende 
belangstelling voor tuinieren. Nu evenementen zijn afgelast, hebben veel mensen meer tijd 
voor de tuin. Misschien is dit wel het beste moment om te experimenten met eetbare planten 
in uw tuin of op uw balkon. Begin eenvoudig! 

Eetbare tuin: puur genieten
Zelfgekweekte producten uit de natuur, gegroeid zonder gif, 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen… heerlijk toch? Je eigen  
biologische voedsel zien groeien en vooral ervan proeven zijn een 
beloning voor elke moestuinier. En de bonus: u hoeft minder vaak 
naar de winkel en vangt buiten meer vitamine D. 
Zin gekregen? Begin eenvoudig en combineer uw bloementuin 
met wat kruiden en groenten of klein fruit. Het moet plezierig  
blijven! Pluk lekkere aardbeien tussen de violen of oogst wortels 
naast de afrikaantjes. Ook tomatenplanten doen het goed in de 
bloemenborder. Een kruidenhoekje met bijvoorbeeld peterselie, 
bieslook en tijm is handig voor veel gerechten. En wat te denken 
van munt en citroenmelisse voor een lekkere kop thee?

Volkstuin voor jong en oud
Heeft u thuis weinig ruimte, dan biedt een volkstuin uitkomst. 
Voor een paar tientjes per jaar kunt u er een huren. Er komen ook  
jongere mensen die biologisch willen eten, onder wie ouders  
die met hun kinderen graag in de tuin en natuur actief zijn en al 
doende leren. Iedereen heeft zo zijn redenen om een volkstuin te 
huren maar wat gemeenschappelijk is: niemand komt er met echte 
tegenzin. Je gaat erheen voor je hobby of om ‘even eruit’ zijn. 
Vooral in deze onzekere tijd is dit heerlijk ontspannend.

Tuinier met meer (plezier) 
Hoe u hem ook wil indelen, invullen en 
aankleden, u kunt al uw creativiteit kwijt 
in het ontwerpen en aanleggen van  
uw eigen volkstuin. U tuiniert er op de 
biologische manier zoals u wilt. 
Een volkstuin kan financieel gunstig  
uitpakken, maar levert meer voordelen 
op dan alleen de oogst: 
•  Vaak zie je op de volkstuin dat mensen  

zaden, zaailingen en planten uitwisselen,  
maar ook recepten bijvoorbeeld. 

•  En mocht u hulp nodig hebben bij iets, 
dan kunt u altijd iemand vragen even 
te helpen. 

•  U kunt er fijne contacten hebben met 
medetuiniers, zowel voor uitwisseling 
van informatie als gewoon een praatje. 
Op veel volkstuinen wordt tegen een 
kleine vergoeding koffie geschonken 

om tijdens een koffie-uurtje even uit te rusten en gezellig bij te 
kletsen. Mocht u liever op uzelf zijn: u bent nooit verplicht om aan 

dat soort dingen mee te doen.
•  Tot slot levert het gezondheids-

winst op want tuinieren houdt je fit. 
Uw spieren, botten, bloeddruk en  
mentale gezondheid varen er wel bij!

Bij twijfel: doen!
Dus waarom, als u twijfelt, het niet 
gewoon eens een jaar proberen?  
U bent daarna een ervaring rijker en 
weet of het de moeite waard is. Wilt u 
met theeplanten beginnen? 
Kijk dan voor tips op www.groei.nl/ 
actueel/nieuws/10-planten-voor-thee-
uit-eigen-tuin. 
Op de website Groei.nl (Groei & Bloei) 
staan volop tips voor moestuiniers. 
Ook de website van Velt (Vereniging 
voor Ecologisch Leven en Tuinieren) 
is een handige hulp. 

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Beneden Beekloop 73 in Geldrop
Datum ontvangst : 3 juni 2020
Omschrijving : plaatsen terrasoverkapping
Zaaknummer : 20200301

Locatie : Bogardeind 203 in Geldrop
Datum ontvangst : 4 juni 2020
Omschrijving : realiseren behandelruimte
Zaaknummer : 20200304

Locatie : Industrieweg 26 in Mierlo
Datum ontvangst : 5 juni 2020
Omschrijving : oprichten flexhal
Zaaknummer : 20200305

Locatie : Jonkerstraat 8 in Geldrop
Datum ontvangst : 7 juni 2020
Omschrijving :  uitbreiden woonhuis en plaatsen  

overkapping
Zaaknummer : 20200307

Locatie : Nuenenseweg 165 in Geldrop
Datum ontvangst : 4 juni 2020
Omschrijving : plaatsen lasersnij-installatie
Zaaknummer : 20200308

Locatie : Hulst 136 in Geldrop
Datum ontvangst : 8 juni 2020
Omschrijving : vervangen raamkozijn door deurkozijn
Zaaknummer : 20200310

Locatie : Herdersveld 60 in Geldrop
Datum ontvangst : 9 juni 2020
Omschrijving : plaatsen dakkapel
Zaaknummer : 20200311

Locatie : Genoenhuizerweg 5A in Geldrop
Datum ontvangst : 10 juni 2020
Omschrijving : oprichten berging
Zaaknummer : 20200312 

Verlenging beslistermijn aanvragen  
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Aragorn 14 in Geldrop
Omschrijving : plaatsen klokkenstoel
Zaaknummer : 20200229

Verleende omgevingsvergunningen met  
reguliere procedure (2)

Locatie : Villapark 23 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 9 juni 2020
Omschrijving : plaatsen poort en hekwerk
Zaaknummer : 20200212

Locatie : Linze 3 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 9 juni 2020
Omschrijving : brandveilig gebruik kinderopvanglocatie
Zaaknummer : 20200220

Locatie : Industrieweg 2 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 10 juni 2020
Omschrijving : wijzigen gevel
Zaaknummer : 20200290

Inzagetermijn en bezwaar maken?

Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Dit is een  
kennisgeving. 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.

Fotograaf: Plonie van Campen
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COLLEGEBESLUIT

Aanwijzingsbesluit toezichthouders
Wij, het college van burgemeester en wethouders van  
Geldrop-Mierlo, wensen over te gaan tot het actualiseren van de 
aanwijzingen van toezichthouders team Leefbaarheid & Veilig-
heid van de afdeling Dienstverlening, gelet op artikel 6:2 van de  
Algemene plaatselijke verordening en Hoofdstuk 5 van de  
Algemene wet bestuursrecht, hebben besloten tot:

1.   Het aanwijzen van de heer F.F.J.M. Smits, de heer D.J.H.  
Janssen, de heer P.J.E. Soers, de heer N.W.M. Haans, de heer 
B. Handels, de heer W.J.G.J. Schlicher, de heer R. ten Cate,  
de heer E.B. Martin Pastor en de heer Y.P.F. van Meijl, als  
onbezoldigd ambtenaar, voor zover het de bevoegdheid  
betreft als toezichthouder zonder opsporingsbevoegdheid,  
zoals bedoeld in Cao Gemeente, op de naleving van de  
Algemene plaatselijke verordening, de Drank- en horeca- 
verordening en de Noodverordening COVID-19 Veiligheids- 
regio Brabant-Zuidoost. 

2.  Deze aanwijzingen te laten gelden van 4 juni tot en met  
1 oktober 2020. 

Geldrop, 4 juni 2020

Burgemeester en wethouders Geldrop-Mierlo, 
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3 juni 2020

De zomer van 2020 wordt anders dan we gewend zijn. Op vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. 
Om het coronavirus onder controle te houden, gelden er op veel plekken maatregelen. 

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis. 

Heb je klachten? 
Blijf thuis en laat 
je testen. 

Houd 1,5 meter 
afstand.

Vermijd drukte. Was vaak je 
handen.

Basisregels voor iedereen:

Dit advies geldt per 15 juni.

Openbaar vervoer: alleen voor 
noodzakelijke reizen en draag een 
niet-medisch mondkapje.

Je kunt alleen reizen naar landen 
met een geel reisadvies. 

Reizen naar landen met een oranje 
of rood reisadvies wordt afgeraden. 
Kom je terug uit zo’n land, dan moet 
je thuis 14 dagen in quarantaine.

Weet waarvoor je verzekerd bent 
tijdens je reis. Let ook op of repatriëring 
is inbegrepen. 

Informeer je goed voor vertrek over het 
land van bestemming en de maatregelen 
die er gelden. Lees het actuele reisadvies 
op nederlandwereldwijd.nl.

Download de Reisapp van 
Buitenlandse zaken en zet pushberichten 
aan. Houd tijdens je vakantie het 
Nederlandse reisadvies in de gaten.

Wil je naar het 
buitenland op vakantie?

Wil je in Nederland 
op vakantie?

Ga buiten het 
vakantieseizoen 
als het kan.

Bereid je goed 
voor. 

Volg de 
basisregels. 

Laat je testen 
bij klachten.

Voor iedereen geldt:

Krijg je klachten tijdens je vakantie 
in het buitenland? Meld je dan bij de 
lokale gezondheidsautoriteiten.

Krijg je in Nederland klachten? 
Blijf thuis en laat je testen. Maak een 
afspraak via 0800-1202.

Weet welke maatregelen gelden 
tijdens je vliegreis of in landen waar je 
doorheen reist. 

Leef ook in het buitenland de regels na 
die in Nederland gelden. Als lokale regels 
strenger zijn, dan gelden deze.

 .

Kijk voor het actuele reisadvies
op nederlandwereldwijd.nl
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