
Gemeente actueel

Koninklijke Onderscheidingen  
alsnog opgespeld
Eind april verraste burgemeester Van Bree vier inwoners van Geldrop-Mierlo met een Koninklijke Onderscheiding.  
Hij kon het lintje toen niet bij hen opspelden vanwege het coronavirus. Op vrijdag 3 juli werden de lintjes alsnog  
uitgereikt. Familieleden hielpen de burgemeester om ze op te spelden bij de trotse decorandussen.

Alle decorandussen van harte gefeliciteerd!

Winnaars Sportgala  
te gast op  
gemeentehuis
Afgelopen week ontvingen burgemeester Jos van Bree  
en wethouder Peter Looijmans de winnaars van  
het Sportgala op het gemeentehuis. Samen met de  
organisatoren Sportraad Geldrop-Mierlo en Leef  
Geldrop-Mierlo kregen zij de primeur om het verslag 
te zien dat Studio040 hiervan maakte. Bent u hier ook 
benieuwd naar? Kijkt u dan op ons YouTube kanaal.  

De winnaars van het Sportgala zijn:
-  Maud van Kempen namens PSV Schoonspringen (categorie 

Sporttalent 2019);
-  Sander Noijen namens VV Geldrop (categorie Sportcoach 

2019);
-  Martien Litsenburg namens VV Geldrop (categorie Sport-

waardering);
-  Janneke Berghuis namens Snowriders Moguls Skiteam   

(categorie Sportprestatie van het jaar 2019) 

Wij feliciteren alle winnaars met hun award!

Fotograaf: Marco Magielse

Asfaltonderhoud  
Het Broek/Blauwe Kei  
(zuidelijke parallelweg 
rijksweg A67)
Op dinsdag 14 juli gaan we asfaltonderhoud uitvoeren  
op de rijbaan van Het Broek en Blauwe Kei. Het gaat  
om het gedeelte van de zuidelijke parallelweg van de A67 
tussen de Heezerweg en het Voortje. We brengen een asfalt  
slijtlaag aan op de hele rijbaan. Tijdens de werkzaam- 
heden is de parallelweg tussen 07:00 uur en 16:00 uur 
afgesloten voor al het verkeer. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan  
contact op met Bas van Lieshout of Willy van de Westerlo, afdeling  
Ruimte, te bereiken via telefoonnummer (040) 289 38 93.

Werkzaamheden Gasunie:
Broekstraat/Burgemeester 
Temeerstraat afgesloten
Gasunie gaat een gastransportleiding ter hoogte van de  
Broekstraat weghalen. Deze wordt niet meer gebruikt. Het  
laatste gedeelte van de leiding ligt parallel aan het Eindhovens  
kanaal, onder de doorgaande weg. Om de werkzaamheden  
veilig uit te kunnen voeren wordt de hele weg voor doorgaand 
verkeer afgesloten. Datzelfde geldt voor het fietspad tussen  
de fietsersbrug aan de westelijke kant en de Emontshoeve  
aan de oostelijke kant. De werkzaamheden staan gepland in 
de periode van maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli.

Met borden wordt een omleiding aangegeven. Voor gemotoriseerd  
verkeer is dit via de Geldropseweg, Brandevoortse Dreef  
en De voort. Voor fietsers loopt de omleiding aan de zuidkant  
via Luchenseheide, Koolmees, Luchen en Burgemeester  
Termeerstraat. Aan de noordkant van het kanaal via Stepekolk, 
Doornweg, Stappenhoeve, Zeepsehoeve en Emontshoeve.

Fotograaf: Marco Magielse
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B E K E N D M A K I N G E NIn memoriam  
Bert van Leijsen
Wij ontvingen het bericht van het overlijden van ons 
voormalig raadslid en wethouder Bert van Leijsen op  
4 juli 2020.

Namens het CDA zat Bert in de gemeenteraad van Geldrop in de 
periode april 1998 tot maart 2002. Van april 2002 tot december 
2003 was hij wethouder Financiën, Economische zaken, Sociale 
Zaken en Milieu voor de gemeente Geldrop. Van januari 2004 tot 
juli 2014 en in 2018 nog een korte periode heeft hij voor het CDA 
zitting gehad in de gemeenteraad van de gefuseerde gemeente 
Geldrop-Mierlo. 

Bert van Leijsen was een vrijwilliger pur sang. Een bescheiden 
man die anderen inspireerde en opkwam voor de belangen van 
hen die het minder goed hadden. 
Voor zijn vele vrijwilligerswerk is Bert in 2000 benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau. Ook  ontving hij in 2008 de Brabant 
Bokaal vanuit het Prins Bernhardfonds voor zijn inzet voor onder 
meer voor de Mei’se Mert en Festival Geldrop-Mierlo Cultureel. 
Maar ook de Vincentiusvereniging, Stichting Weverijmuseum, 
Stichting Kasteel Geldrop, het St. Catharina en Barbara Gilde 
en de Koninklijke Harmonie Geldrops Muziekcorps hadden zijn 
warme belangstelling.
Bert was de trekker van de werkgroep Geldrop Schoon. Onder het 
motto ’Schoon, heel gewoon’ zette zich in voor het verminderen 
van zwerfafval en ging daarvoor ook heel vaak zelf op pad, gehuld 
in oranje hesje en met prikstok.

En wat kost dat… aan energie?                                                           
Kent u het spelletje: ‘Ik blijf thuis en ik zet aan…’? Het is de actuele variant op het oude geheugen- 
spel ‘Ik ga op reis en ik neem mee…’. Het begon met een koffer. Iedere deelnemer voegde  
woordelijk iets toe aan de bagage na herhaling van de eerder genoemde artikelen. Wie een fout 
maakte was ‘af’. Wat noemen we tegenwoordig zoal?

‘Ik blijf thuis en zet aan…’
• de airco;
• de tweede koelvriescombinatie;
• de grote televisie;
• de thuistap;
• de vijverpomp- en fontein; 
• de tuinverlichting;
• de terrasverwarming.
Al die apparaten slurpen bij elkaar een boel stroom. Dat voelt u in 
uw portemonnee! 

Wat kunt u doen? Enkele tips
Denk goed na voor u een apparaat aanschaft. Misschien kunt u 
kiezen voor een alternatief. 
•  Een ventilator is een stuk voordeliger in gebruik (en aanschaf!) dan 

een airconditioner en veel minder milieubelastend. Wist u dat het 
koelen van een doorsnee woning veel meer energie kost dan het 
verwarmen? En dat buren overlast kunnen ervaren van uw airco?

•  Een kleiner beeldscherm en een lichtere vijverpomp gebruiken 
minder energie dan de ‘zware jongens’. Bovendien zet u de  
apparaten beter alleen aan als u thuis bent en er van geniet. 
Laat je een zware vijverpomp altijd aan staan, dan kunnen de 
energiekosten oplopen tot zo’n € 400 per jaar.

•  Ook voor de thuistap, de zogenaamde beertender, geldt: zet 
hem liever uit als hij niet nuttig is. Bepaalde modellen kosten 
aan stroom (ruim) boven honderd euro per jaar als er steeds een 
vaatje bier gekoeld blijft.

Laten we samen een nieuwe draai geven aan het geheugenspel: 
‘Ik ben slim en ik zet uit…’.
Zo helpen we voorkomen dat de aarde steeds verder opwarmt.

Andere grote energieverbruikers
Hieronder vindt u een lijstje met apparaten die ook veel stroom 
gebruiken, maar waarvan mensen dat niet altijd weten. De tabel 
toont de kosten per jaar bij gemiddeld gebruik.

Apparaat   Gemiddeld elektriciteitsverbruik 
                  per jaar (kosten*)
Amerikaanse koelkast  450 kWh (€ 100)
infraroodsauna    420 kWh (€ 95)
verlichting    390 kWh (€ 90)
keukenboiler    290 kWh (€ 65)
wasdroger    290 kWh (€ 65)
terrasverwarmer   270 kWh (€ 60)
vaatwasser    240 kWh (€ 55)
kookplaat    200 kWh (€ 45)

*  Kostenindicatie op jaarbasis, bij gemiddeld gebruik en elektrici-
teitsprijs van 22,5 cent per kWh (prijspeil 2020).

Meer informatie 
Wilt u meer tips en uitleg? Kijk dan bijvoorbeeld eens op
 www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/
grip-op-je-energierekening/grote-energieslurpers 

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Atalanta 2B in Mierlo
Datum ontvangst : 25 juni 2020
Omschrijving : verbouwen woning
Zaaknummer : 20200340

Locatie : Ellenaar ongenummerd in Mierlo
Datum ontvangst : 26 juni 2020
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 20200341

Locatie : Dravikstraat 28 in Geldrop
Datum ontvangst : 28 juni 2020
Omschrijving : aanpassen dakterras met omheining
Zaaknummer : 20200342

Locatie :  Heer van Scherpenzeelweg 109  
in Mierlo

Datum ontvangst : 30 juni 2020
Omschrijving : wijzigen bedrijfswoning in burgerwoning
Zaaknummer : 20200347

Locatie : Bogardeind 219 in Geldrop
Datum ontvangst : 7 juli 2020
Omschrijving :  tijdelijk gebruik 144 hotelkamers  

voor woondoeleinden
Zaaknummer :  20200359

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Heer Dickbierweg 49 in Mierlo
Omschrijving : vergroten dakkapel
Zaaknummer : 20200246

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.

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.

RUIMTE/RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Verkeersbesluit

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat het volgende 
verkeersbesluit is genomen:
 
Aanwijzen laadplaatsen elektrische voertuigen, op de volgende 
locaties:
- Kersenstraat;
- Papenvoort;
- Waleweinlaan.
 
Inzage, bezwaar en beroep
Het verkeersbesluit ligt vanaf vrijdag 10 juli 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 voorlopige voorziening indienen bij team  
Bestuursrecht van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch.

We zijn Bert dankbaar voor zijn grote inzet en betekenis voor de 
Geldropse en Mierlose gemeenschap en wensen zijn familie veel 
kracht en steun in deze moeilijke tijd.

College van burgemeester en wethouders
Gemeente Geldrop-Mierlo


