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De heer Jos van Bree geïnstalleerd  
als burgemeester
Op donderdag 28 november jl. is de heer Jos van Bree door Commissaris van de Koning Van der Donk tijdens een 
bijzondere raadsvergadering geïnstalleerd als burgemeester van Geldrop-Mierlo. Een dag later konden inwoners met 
hem en zijn vrouw al kort kennismaken tijdens een openbare receptie in het nieuwe gemeentehuis. Voorafgaand aan 
de receptie brachten de gezamenlijke Gilden de Gildengroet en “eed van trouw” aan de kersverse burgemeester. 

Tijdens zijn installatiespeech sprak burgemeester van Bree de 
hoop uit de gemeente snel te leren kennen. Hij deed een open 
uitnodiging aan de gemeenschap om hem uit te nodigen voor een 

(informele) kennismaking met inwoners, wijken en verenigingen 
van Geldrop en Mierlo. 

 
MB en Facebook  
 
Twitter:  
Inwoners opgelet! Er is een toename van woningbraken gesignaleerd in Mierlo. De 
gaatjesboormethode werd hierbij vaker toegepast. Draai de deur op slot en berg de sleutel op. Zorg 
voor goed hang- en sluitwerk. maakhetzeniettemakkelijk.nl #inbraakpreventie 
 
 
 
 
 
  

INWONERS OPGELET! 

Inbraakalarm: Ramen dicht, lampje aan, deur op slot en 
sleutel opbergen!  

 
 
Toename inbraken Mierlo 
Er is een toename van woningbraken gesignaleerd in Mierlo. Tijdens een aantal van 
deze inbraken is gebruikt gemaakt van de zogenaamde “gaatjesboormethode”. Het is 
van belang dat u na het sluiten van deuren en ramen de sleutel uit het slot haalt en 
opbergt. Het plaatsen van sluitbare bijzetsloten (raamboompjes) op ramen en kozijnen 
verkleint de kans op inbraak.  
 
Gaatjesboormethode 
Dit is een ouderwetse maar effectieve methode om in te breken. Inbrekers boren vlak 
onder het slot een gaatje in de deur of het kozijn. Wanneer de sleutel nog in het slot zit 
kan relatief eenvoudig met een stuk ijzerdraad of speciaal gereedschap de sleutel aan 
de binnenzijde worden omgedraaid en/of de raamsluiting worden geopend.  
 
Voor meer informatie over inbraakpreventie raadpleeg: maakhetzeniettemakkelijk.nl  

 
Bij een verdachte situatie, bel altijd 112  

 
  

Gewijzigde  
openstellingstijden  
gemeentehuis  
i.v.m. feestdagen
In verband met de feestmaand december zijn de 
openstellingstijden van het gemeentehuis op de 
volgende data aangepast.

•  Op donderdag 5 december is er geen avondopenstelling 
i.v.m. Sinterklaas. 

•  Op donderdag 19 december is er geen avondopenstel-
ling i.v.m. een gemeentelijke kerstactiviteit.

•  Op dinsdag 24 december is het gemeentehuis om  
12:30 uur dicht voor bezoekers. Telefonisch zijn wij tot 
15.00 uur bereikbaar.

•  In verband met Kerstmis is het gemeentehuis op woens-
dag 25 en donderdag 26 december gesloten.

•  Op vrijdag 27 december is het gemeentehuis gesloten 
i.v.m. een verplichte vrije dag.

•  Op dinsdag 31 december is het gemeentehuis om  
12:30 uur dicht voor bezoekers. Telefonisch zijn wij tot 
15.00 uur bereikbaar.

•  Op Nieuwjaarsdag, woensdag 1 januari 2020, is het  
gemeentehuis gesloten.

Belangrijke wijziging  
beleid bijzondere bijstand 
voor medische kosten
Vanaf 1 januari 2020 is er een wijziging in het beleid  
bijzondere bijstand voor medische kosten. Hieronder 
leest u wat er verandert.

De gemeente verstrekt alleen nog bijzondere bijstand voor:
•  De verplichte (wettelijke) eigen bijdrage die u moet betalen voor 

een vergoeding uit de basisverzekering van uw ziektekosten- 
verzekering. Voorbeelden van kosten waarvoor binnen de  
basisverzekering een eigen bijdrage moet worden betaald zijn: 
bepaalde geneesmiddelen, hoortoestellen, een compleet kunst-
gebit en orthopedische schoenen. Het gaat hier dus niet om het 
verplichte eigen risico dat iedereen moet betalen.

•  De kosten van orthodontie (het behandelen van bijvoorbeeld 
scheve tanden, kiezen en kaken) bij kinderen jonger dan 18 jaar 
tot maximaal € 2.500,- per kind. De vergoeding van de zorg-
verzekeraar is hierbij geteld. Dit bedrag geldt voor de hele be-
handelingsperiode.

•  De kosten van medicijnen die nodig zijn voor kinderen jonger 
dan 18 jaar. 

Meer informatie
Meer informatie over de wijziging krijgt u bij het CMD, telefoon 
(040) 289 38 93.

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

BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Wielewaal 61 in Geldrop
Datum ontvangst : 21 november 2019
Omschrijving : aanbouwen erker
Zaaknummer : 20190861

Locatie : Laarstraat 43 in Geldrop
Datum ontvangst : 27 november 2019
Omschrijving : plaatsen schutting/geluidscherm
Zaaknummer : 20190863

Locatie : Weijer 18 in Mierlo
Datum ontvangst : 28 november 2019
Omschrijving :  intern wijzigen logiesgebouw  

voor 96 personen
Zaaknummer : 20190869
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Verzoek (gedeeltelijk) intrekken verleende  
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Katoenstraat 56 in Geldrop
Datum ontvangst : 26 november 2019
Omschrijving :  plaatsen dubbele dakopbouw met  

zaaknummer 20190546
Zaaknummer : 20190546

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Marktstraat 19 in Mierlo
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20190784

Verleende omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure (2)

Locatie : Rielsedijk 24 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 26 november 2019
Omschrijving : plaatsen dakopbouw
Zaaknummer : 20190594

Locatie : Rielseheideweg 15 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 26 november 2019
Omschrijving : oprichten woonverblijf
Zaaknummer : 20190819

Locatie : Rielseheideweg 9 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 26 november 2019
Omschrijving : oprichten woonverblijf
Zaaknummer : 20190818

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN
APV EN BIJZONDERE WETTEN 

Verleende vergunningen en ontheffingen APV en bijzondere 
wetten (7)

Locatie : Molenplein in Mierlo
Verzenddatum besluit : 26 november 2019
Omschrijving :  gewijzigde standplaatsvergunning  

verkoop oliebollen, start 6 december  
in plaats van 9 december 2019

Zaaknummer : 20190498

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. 

Voor bekendmakingen met nummer 7 geldt: De besluiten 
en overige stukken liggen vanaf de dag na verzending zes we-
ken 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 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.

BEKENDMAKING BESLUIT NOODKAP
De burgemeester van Geldrop-Mierlo maakt bekend dat hij bij  
besluit van 27 november 2019 toestemming heeft verleend 
voor het direct vellen (noodkap) van een Berk ter hoogte van  
Eversveld 3 en een Berk ter hoogte van Eversveld 13 te Geldrop. 
Door aantasting vormde de berken 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 bezwaar-
schrift 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.

BEKENDMAKING VASTSTELLING EN INWERKINGTREDING 
BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2020
Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo 
maakt bekend dat op 12 november 2019 nieuwe beleidsregels 
zijn vastgesteld voor de bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand 
wordt verstrekt aan mensen waarvan niet verwacht kan worden 
dat zij bijzondere noodzakelijke kosten zelf kunnen betalen. Dit 
gaat in het bijzonder om mensen met een minimuminkomen. 
De beleidsregels zullen op 1 januari 2020 in werking treden. Dit 
brengt de volgende veranderingen met zich mee: 
1.  Bij het bepalen van draagkracht wordt rekening gehouden met 

een eventueel beslag op het inkomen (artikel 8)
2.  Bijzondere bijstand voor medische kosten is niet meer mogelijk, 

behalve voor de in artikel 11 van de beleidsregels bijzondere 
bijstand 2020 genoemde uitzonderingen (wettelijke eigen bij-
dragen, orthodontie en medicijnen)

3.  Het begrip ‘regelmatig bezoek’ met betrekking tot reiskosten is 
duidelijker omschreven in de nieuwe beleidsregels (artikel 15)

4.  Bij de terugbetaling van een lening wordt uitgegaan van een 
terugbetaling van 6% van de bijstandsnorm (artikel 18)

5.  Er is een doelgroep toegevoegd waarbij recht kan bestaan op 
woontoeslag (artikel 20);

6.  In een bepaalde situatie kan er bijzondere bijstand worden ver-
strekt voor opgevraagde uittreksels (artikel 22)

7.  Er wordt geen lijst met gebruiksgoederen meer gehanteerd in de 
regeling duurzame gebruiksgoederen. Bovendien zijn studenten  
en scholieren uitgesloten van deze regeling (artikel 25)

8.  De vermogenstoets voor de collectieve verzekering stond ver-
keerd in de oude beleidsregels en is nu aangepast opgenomen 
in de nieuwe beleidsregels (artikel 26)

9.  De maandelijkse tegemoetkoming van de premie collectieve 
ziektekostenverzekering gaat omhoog van € 20 naar € 25 per 
maand per persoon

In de nieuwe beleidsregels is uitgewerkt en bepaald hoe de ge-
meente omgaat met de bijzondere bijstand. Naast een beoorde-
ling van de bijzonderheid en de hoogte van de vergoeding bepaalt 
het college in de uitvoeringsregels in hoeverre iemand geacht 
wordt de kosten zelf te kunnen betalen. 

Inzien
U kunt de beleidsregels bijzondere bijstand 2020 vanaf 5 december 
voor een periode van 6 weken ter inzage in de publiekshal aan De 
Meent 2 in Geldrop. De publiekshal is geopend van maandag tot en 
met donderdag van 9:00-17:00 uur en op vrijdag van 9:00-12:30 uur. 

Contact
Voor vragen over deze beleidsregels kunt u telefonisch contact 
opnemen met de gemeente, afdeling Maatschappelijke Ontwikke-
ling, bereikbaar via telefoonnummer (040) 289 38 93.

RUIMTE/VERKEER

VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende 
verkeersbesluit is genomen: 
Kruispunt Johan Peijnenburgweg – Sluisstraat - Molenstraat, 
VKB 2019-14, d.d. 26 november 2019
Het kruispunt Johan Peijnenburgweg – Sluisstraat – Molenstraat 
wordt gereconstrueerd. De bestaande verplichte rijrichtingen en 
bijbehorende fysieke maatregelen zullen worden opgeheven en 
verwijderd. Aanvullend hierop wordt een lengtebeperking inge-
steld voor de Molenstraat. Met dit verkeersbesluit worden deze 
maatregelen geregeld. Het verkeersbesluit is uitgewerkt in de  
bijbehorende kaartbijlage.

Inzage, bezwaar en beroep
Het verkeersbesluit ligt vanaf vrijdag 13 september 2019 gedu-
rende 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 burge-
meester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, Post-
bus 10101, 5660 GA Geldrop. Een bezwaarschrift moet u onder-
tekenen. 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.

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo 
heeft op 20 november 2019 besloten:

•  een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen nabij Reiger-
straat 24 in Geldrop.

Dit verkeersbesluit en de plattegrond met de precieze locatie ligt 
vanaf 5 december 2019 voor iedereen zes weken ter inzage in de 
publiekshal van het gemeentehuis, De Meent 2 in Geldrop. Het 
besluit is ook in te zien op www.geldrop-mierlo.nl.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes we-
ken bezwaar maken. Dit kan online, via www.geldrop-mierlo.nl  
bij Snel aanvragen, Bezwaar. U kunt ook schriftelijk uw bezwaar-
schrift indienen, gericht aan het college van burgemeester en  
wethouders, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.

Bij spoed kunt u bij de rechtbank ‘s-Hertogenbosch, sector  
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s - Hertogenbosch, een 
voorlopige voorziening aanvragen.

COLLEGEBESLUITEN

REGLEMENT BURGERLIJKE STAND VASTGESTELD
Op 7 november 2019 heeft het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo het Reglement 
Burgerlijke Stand Gemeente Geldrop-Mierlo 2019 vastgesteld.
In de praktijk is gebleken dat het niet werkzaam is een onervaren 
persoon te benoemen voor 1 dag tot Buitengewoon Ambtenaar 
van de Burgerlijke Stand (BABS). In de nieuwe regeling kunnen 
alleen ervaren BABS-en die in dienst zijn bij een andere gemeente  
benoemd worden voor 1 dag om een huwelijk te voltrekken dan 
wel een partnerschap te registreren. 
Daarnaast is op basis van onderzoek vastgesteld dat de klant  
behoefte heeft aan andere mogelijkheden bij het voltrekken van 
een huwelijk dan wel het registreren van een partnerschap. In de 
nieuwe regeling is dan ook voorzien in een tussenvorm tussen een 
kosteloos huwelijk (wordt aan de balie gesloten/geregistreerd) en 
een ‘gewone’ voltrekking/registratie. De kosten bedragen € 150,=.

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

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

Verrijt, W 07-09-2000 20-11-2019 Onbekend
van Mechelen, AM 08-09-1969 28-11-2019 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 14040 of (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.

www.facebook.com/
gemeente.geldropmierlo

Vind ons leuk op


