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Vind ons leuk op

  Agenda* Raadsvergadering
  Maandag 16 december 2019, Gemeentehuis

 Tijd  Activiteit  (tijd indicatief)

   Algemeen

 19.30 1. Opening en mededelingen
  2. Vragenhalfuurtje aan college
  3.  Vaststellen agenda  

Mogelijkheid indienen van moties vreemd aan de 
orde. 

  4.  Vaststellen verslag van de Raadsvergadering 
van 11 november 2019

  5.  Installatie burgercommissielid N. Westhoff   
namens DGG

   Besluitvorming

    6.  Evaluatie Jongerenraad 2018-2019   
(RV GM2019-018970)

   De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de 
evaluatie Jongerenraad; in te stemmen met de 
voortzetting van de Jongerenraad en het jaarlijks 
beschikbaar stellen van een extra bedrag van  
€ 8.580.

    7.  Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 
en verordening Jeugdhulp 2020 (RV GM2019-
053880) 

   Op basis van de Jeugdwet en de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning is het noodzakelijk om in een 
verordening regels vast te stellen over de door het 
college te verlenen voorzieningen op het gebied 
van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteu-
ning. Het is noodzakelijk om de huidige verordenin-
gen aan te passen op basis van jurisprudentie, de  
uitvoeringspraktijk en de inwerkingtreding van het 
abonnementstarief. De verordeningen zijn geba-
seerd op de modelverordeningen van de VNG.

    8.  Huisvestingsverordening Geldrop-Mierlo 2020-
2023 (RV GM2019-050014) 

   In 2016 trad in de negen gemeenten van het  
Stedelijk Gebied Eindhoven de urgentieverorde-
ning in werking. Deze verordening biedt een vang-
net voor mensen in schrijnende situaties, die niet 
in staat zijn zelf tijdig in passende woonruimte te 
voorzien. De verordening heeft een looptijd van 
2016 tot 2020. Om daarna ook urgentie te kunnen 
verlenen is het nodig dat alle 9 gemeenten in het 
Stedelijk Gebied Eindhoven voor 1-1-2020 een 
nieuwe verordening vaststellen.

    9.   Aanwijzing categorieën artikel 6.5 lid 3 Besluit 
omgevingsrecht (RV GM2019-052827) 

    Het college kan met een omgevingsvergunning 
toestaan dat een project afwijkt van het bestem-
mingsplan. In sommige gevallen kan dit met de 
reguliere procedure (bij ‘kruimelgevallen’ of in het 
geval van een binnenplanse afwijking). In andere 
gevallen moet dit met de uitgebreide procedure 
(Wabo-projectbesluit). In beginsel kan het college 
alleen een Wabo-projectbesluit nemen nadat de 
gemeenteraad een verklaring van geen bedenkin-
gen heeft gegeven. De raad kan echter categorie-
en van gevallen aanwijzen waarin een verklaring 
niet is vereist. 

   In 2010 heeft de gemeenteraad van Geldrop-
Mierlo besloten om alle gevallen (waarvoor geen 
binnenplanse afwijking of kruimelgevallenregeling 
mogelijk is) aan te wijzen als algemene categorie 
waarvoor géén verklaring van geen bedenkingen 
nodig is. Jurisprudentie heeft inmiddels uitgewe-
zen dat concrete categorieën moeten worden 
aangewezen. De gemeenteraad wordt gevraagd 
om in te stemmen met een raadsvoorstel over het 
aanwijzen van concrete categorieën, waarvoor 
geen verklaring van geen bedenkingen nodig is.

  10.  Ontwikkelingsvisie Centrum Geldrop 3.0 (RV 
GM2019-031556)

   De gemeenteraad heeft het college verzocht om 
te komen met een aanvullende visie voor het  
centrum van Geldrop. Deze visie is gepresenteerd 
met een aantal beslispunten. De visie geeft een 
beeld voor de lange termijn zonder dat de korte 
termijn deze in de weg staat.

  11.  Belastingverordeningen 2020 (RV GM2019-
055618)

  12.  Verandering vergaderstructuur raad (RV 
GM2019-054872)

   Op 2 juli 2018 heeft de raad o.a. besloten om weer 
met raadscommissies te gaan werken als voor-
bereiding op de raadsvergadering en na 1 jaar 
deze werkwijze te evalueren. De resultaten van 
de evaluatie leiden tot wijzigingen in het Regle-
ment van Orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente 
Geldrop-Mierlo en in de Verordening op de raads-
commissies.

  13.  Vertegenwoordiging in het kader van gemeen-
schappelijke regelingen (RB GM2019)

  14. Moties vreemd aan de orde

  Algemeen

  15. Sluiting

* Onder voorbehoud van wijzigingen.
 

Zondag 5 januari 2020, 13.30 - 16.00 uur

Vooraankondiging Nieuwjaarsbijeenkomst 2020

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

•  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   
woensdag 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.

Een feestelijk programma met optredens, gratis oliebollen, koffie, thee, chocomelk en glühwein.

U bent van harte welkom bij de ijsbaan van Wintersfeer (Heuvel, Geldrop).

Programma

13.30 - 13.45 uur  Harmonieën: Fanfare Euphonia, Harmonie Sint Lucia, Koninklijke Harmonie Geldrops Muziekcorps
13.45 - 14.00 uur Speech burgemeester J. van Bree
14.20 - 15.05 uur Straatband Op De Vlucht
15.10 - + 16.00 uur Muziekgroep Dreuge Worst
16.00 uur Einde bijeenkomst



Dit is een uitgave van de gemeente Geldrop-Mierlo - donderdag 12 december 2019

Groot onderhoud Wilhelminastraat
De kwaliteit van de verhardingen en groenvoorzieningen van de Wilhelminastraat in Mierlo laat te wensen over. 
Daarom hebben we een onderhoudsplan uitgewerkt waarmee we de straat gaan verbeteren. Het plan ligt van donder-
dag 5 december tot en met donderdag 23 januari ter inzage en iedereen kan hierop reageren. Op 15 januari is er een 
openbare inloopavond in ‘t Patronaat in Mierlo. 

Aanleiding 
De stenen in de straat zijn technisch gezien op het einde van hun 
levensduur. Ook zijn er veel oneffenheden en is de parkeersituatie 
niet optimaal. Het wegontwerp is verouderd. De bomen zijn door 
slechte ondergrondse groeiomstandigheden van matige kwaliteit 
en de onderbeplanting is aan het eind van zijn levensduur. Alles bij 
elkaar is er genoeg reden om de weg eens goed aan te pakken. 

Plan 
Tussen de kruispunten met de Vesperstraat en de Irenestraat wor-
den de verhardingen van rijbaan en trottoir over de volle breedte 
opnieuw aangebracht. Ook de parkeervakken worden vernieuwd 
waarbij het aantal parkeervakken gelijk blijft ten opzichte van de 
huidige situatie. De vakken worden duidelijker vormgegeven en 
iets anders verdeeld over de straat. 
Om de straat klimaatbestendiger in te richten vervangen we  
de riolering in zijn geheel. Ook leggen we er een regenwater  
(infiltratie-) riool bij die helpt bij het bestrijden van de verdroging.  
Het regenwater wordt apart ingezameld in een waterdoorlatende  
infiltratiebuis. Ook het groen in de straat wordt geheel vernieuwd.  
Hierbij is het uitgangspunt om de bomen, die nog voldoende  
toekomst-perspectief hebben, te handhaven. De overige bomen 
worden vervangen door verschillende soorten bomen van de  
2e grootte om de biodiversiteit verhogen. De boomspiegels en  
plantvakken worden ingeplant met soortgelijke beplanting als in  
de omliggende straten zodat er een eenheid ontstaat. We kiezen 
voor planten van verschillende soorten, grootte, bloeitijden etc., 
om zo de biodiversiteit te bevorderen. 

Uitvoering 
De uitvoering van het werk staat gepland rond de zomer van 2020. 
Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd om de overlast voor aan-
wonenden te beperken. Ook geven we aandacht aan de bereik-
baarheid van het centrum. Uiteraard stellen we iedereen tijdig op 
de hoogte van de werkzaamheden. 

Inspraak 
Het plan ligt van donderdag 12 december tot en met donderdag  
23 januari ter inzage in de publiekshal in het gemeentehuis,  
De Meent 2 in Geldrop. U kunt het plan ook raadplegen via de 
gemeentelijke website. Binnen deze periode kunt u schriftelijk  
of mondeling op de plannen reageren. Schriftelijke reacties 
stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, Post-
bus 10101, 5660 GA Geldrop. Uiteraard kunt u ook een e-mail  
sturen aan gemeente@geldrop-mierlo.nl. 
Voor mondelinge reacties of meer informatie kunt u contact op- 
nemen met Niek Luijten of Rob Elemans van de afdeling Ruimte. 
Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer 040 289 38 93. 

Inloopavond 
Op 15 januari is er een inloopavond in ’t Patronaat in Mierlo.  
Tussen 19.00 en 21.30 uur kunt u het plan inzien. Medewerkers  
van de gemeente zijn aanwezig om toelichting te geven en uw 
vragen te beantwoorden. In verband met de organisatie stellen wij 
het op prijs als u zich hiervoor aanmeldt. Dit kan bij voorkeur per 
e-mail (gemeente@geldrop-mierlo.nl) maar natuurlijk ook telefo-
nisch via nummer 040 289 3893.

Ik wil een ton!

Voor een  
levende 
tuin

Profiteer van 20% korting bij aankoop van een  
regenton bij GroenRijk Geldrop. Is het een tijd droog 
geweest? Dan heb je met een regenton jouw eigen 
noodrantsoen waarmee je de planten in de tuin  
water kunt geven. Als het een keer flink regent, dan 
komt de regen niet direct in de afwatering terecht. 
Dan ontstaan er minder snel plassen en waterover-
last op straat. In samenwerking met IVN-Geldrop en  
GroenRijk Geldrop is de regentonactie opgestart. De 
gemeente Geldrop-Mierlo ondersteunt dit initiatief.  
Help je planten in de tuin met een regenton en koop 
hem nu met 20% korting bij GroenRijk Geldrop bij-
voorbeeld als kerstcadeau.

Op deze manier haal je de scherpe randjes af van periodes 
van sterke droogte en hevige regen. Er zijn verschillende 
soorten en formaten regentonnen. Ze nemen verrassend  
weinig ruimte in, geven het natuurlijkste water voor je planten 
en besparen bovendien leidingwater!

Wat daarnaast ook helpt is om minder tegels in de tuin te  
hebben, maar juist meer gras en planten. Verharding in de tuin 
zorgt ervoor dat het water niet in de grond kan wegzakken en 
te snel afstroomt naar het riool. Ga verdroging van de bodem 
tegen en houd een verhouding van ongeveer 40% verharding 
en 60% groen aan.
Kortom: tuinbezitters kunnen met hun tuinen bijdragen aan 
het voorkomen van wateroverlast.

GroenRijk Geldrop, Zwembadweg 6 geeft je graag advies 
welke planten en producten je het beste kan gebruiken.

Hou de jaarwisseling veilig en gezellig!

Verknal het niet voor jezelf  
of een ander
Het einde van het jaar is in zicht! Om de jaarwisseling feestelijk, maar vooral ook veilig 
en prettig te laten verlopen leest u deze laatste weken van het jaar alles over de jaarwis-
seling en hoe u kunt meehelpen de jaarwisseling veilig en gezellig te laten verlopen!

Vuurwerkdiscussie 
Landelijk is er ook dit jaar veel discussie gevoerd over het  
afsteken van vuurwerk. In onze gemeente is in september 2018 
een vuurwerkenquête gehouden onder de inwoners van onze  
gemeente. Bijna 2300 inwoners vulden de vragenlijst is waardoor 
we een beter beeld kregen over hoe onze inwoners denken over 
het invoeren van een algeheel vuurwerkverbod wanneer dit in de 
toekomst wettelijk mogelijk zou zijn, het aanwijzen van bepaalde  
(vrijwillige) vuurwerkvrije zones en het organiseren van een  
centrale vuurwerkshow. De resultaten van de enquête zijn eind 
vorig jaar voorgelegd aan de leden van de commissie AZ. Gelet 
op het feit dat de inwoners en de commissieleden erg verdeeld 
zijn over het al dan niet instellen van een algeheel vuurwerk-
verbod, is voorgesteld het vuurwerkbeleid vooralsnog te laten 
zoals het nu is. In de komende jaren worden de evaluaties en 
ervaringen van andere gemeenten die bijvoorbeeld een lokaal 
vuurwerk-verbod of vuurwerkvrije zones instellen, afgewacht. 

Wanneer mag u vuurwerk afsteken?
De regels voor het afsteken van vuurwerk staan in het Vuur-
werkbesluit. Consumentenvuurwerk mag alleen nog afgesto-
ken mag worden tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari  
02.00 uur. U kunt een boete krijgen als u vuurwerk afsteekt 
buiten de toegestane afsteektijden. 

Waar mag u vuurwerk afsteken? 
Gelet op de resultaten van de enquête zijn onze inwoners erg 
verdeeld over het al dan niet instellen van een algeheel vuur-
werkverbod – wanneer dit in de toekomst wettelijk mogelijk 
zou zijn. Een meerderheid is weliswaar voor het aanwijzen van 
vuurwerkvrije zones is, maar gelet op het gebrek aan capaciteit 
van politie en gemeente om hierop te kunnen handhaven, is 
voorgesteld de landelijke ontwikkelingen af te wachten en voor-
alsnog geen vuurwerkvrije zones aan te wijzen. 

Wie mag vuurwerk afsteken?
Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd u 
moet hebben om het te mogen afsteken. De minimumleeftijd 
(12, 16 of 18 jaar) hangt af van het soort vuurwerk.

Wat is zwaar en illegaal vuurwerk?
Er zijn verschillende soorten vuurwerk. In ons land gelden 

strenge veiligheidseisen aan het zogeheten ‘consumentenvuur-
werk’. Al het andere vuurwerk is zwaar en/of illegaal vuurwerk 
en gevaarlijk. Illegaal vuurwerk voldoet niet aan de Nederlandse  
wetgeving of is illegaal ingevoerd. Bij illegaal vuurwerk is  
vaak geen Nederlandstalige gebruiksaanwijzing aanwezig, het  
bevat teveel kruit en veroorzaakt vaak hele harde knallen.  
Denk bijvoorbeeld aan strijkers en lawinepijlen. Dit jaar is ook de 
verkoop van babypijltjes en Romeinse kaarsen aan particulieren 
verboden. 
Denk voor aan uw eigen veiligheid en die van uw omgeving: 
houd u aan de regels en koop alleen legaal vuurwerk!

Waar en wanneer kunt u vuurwerk kopen?
Niet alleen het afsteken van vuurwerk kan gevaarlijk zijn. Niet 
voor niets zijn in het Vuurwerkbesluit ook regels opgenomen 
over het in- en uitvoeren, opslaan, bewerken, afleveren en 
het voorhanden hebben van vuurwerk. In onze gemeente zijn 
2 bedrijven die een vergunning hebben voor de verkoop van 
consumentenvuurwerk. Dit zijn de erkende winkels, die legaal 
vuurwerk verkopen dat voorzien is van een gebruiksaanwij-
zing met veiligheidstips. Deze bedrijven mogen op zaterdag 
28, maandag 30 en dinsdag 31 december vuurwerk verkopen 
aan personen van 16 jaar of ouder. Per persoon mag maximaal  
25 kilo vuurwerk worden gekocht.
Let op: omdat 29 december op een zondag valt mogen de  
winkeliers op deze datum wettelijk gezien geen vuurwerk  
verkopen. Houd daar dus rekening mee!
De laatste jaren is ook het zogenaamde fop- of kindervuur-
werk erg populair. Dit vuurwerk mag het hele jaar door verkocht  
worden en worden afgestoken. Maar ook dit vuurwerk kan  
gevaarlijk zijn, kan veel schade en overlast opleveren en moet 
opgeruimd worden!

Toch al vuurwerk?
Als u nu al merkt dat er vuurwerk wordt afgestoken, vragen wij 
u direct de politie te bellen via 0900-8844 en hier melding van 
te maken. 
Daarnaast vragen wij u om goed rond te kijken of u iets  
verdachts hoort of ziet. Ook als u denkt dat er ergens illegaal 
vuurwerk wordt opgeslagen of wordt verhandeld, kunt u dat  
melden bij de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of  
anoniem via 0800-7000. Met deze tips helpt u ons enorm. 

www.geldrop-mierlo.nl



Aangepaste  
dienstregeling Taxbus 
tijdens feestdagen
Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van 
Taxbus aangepast. Reserveer uw ritten tijdens de 
kerstdagen op tijd. 

Reserveren ritten kerstdagen
Om u tijdens de kerstdagen het best mogelijke vervoer te  
bieden, adviseert Taxbus u om op tijd uw ritten te reserveren. 
Reserveert u voor zondag 22 december 16.00 uur, dan kan 
Taxbus uw rit op het gewenste tijdstip boeken. Reserveert u 
later, dan is de kans groter dat uw rit niet helemaal volgens 
wens gepland kan worden. 

Dienstverlening jaarwisseling
Net zoals het openbaar vervoer, stopt het Taxbusvervoer op  
Oudjaarsavond eerder dan normaal. De laatste ritten worden 
op 31 december om 22.15 uur gereden. 

Voor rolstoelgebonden klanten wordt een uitzondering ge-
maakt, omdat zij vaak geen andere mogelijkheden hebben 
om vervoerd te worden. Zij kunnen op verzoek ook tijdens 
de nieuwjaarsnacht door Taxbus worden vervoerd. Hiervoor 
gelden de volgende voorwaarden:
•  De rit kan worden geboekt tot en met zaterdag 28 december 

16.00 uur via de reserveringslijn van Taxbus, 0800 0234 795.
•  De ophaaltijden liggen tussen 0.30 en 1.30 uur. Vanwege 

de beperkte beschikbaarheid kan het voorkomen dat klanten 
niet helemaal op het gewenste tijdstip worden vervoerd.

•  Er kan per pashouden maximaal één sociaal of medisch  
begeleider meereizen.

Vervallen vaste ritten
Vaste ritten die op een officiële nationale feestdag vallen,  
worden uit de planning verwijderd. Klanten die hun vaste rit 
ook op Eerste of Tweede Kerstdag of op Nieuwjaardag willen 
maken, moeten dit apart en op tijd doorgeven. 
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Brandveilig leven

Brandveiligheid in en om de woning  
tijdens de feestdagen
Brand komt nog te vaak voor. In Nederland zijn er 15 woningbranden per dag, per jaar zijn dat 
er 6.000. Daarnaast leidt brand jaarlijks tot honderden gewonden. Kinderen lopen extra veel 
risico om brandwonden op te lopen. Zij zien zelf vaak geen gevaar en hebben een volwassene 
nodig die hun huis veilig maakt. Ernstige brandwonden zijn levensgevaarlijk. Zorg daarom voor 
voldoende maatregelen om brand te voorkomen. Wij hebben een aantal tips op een rijtje gezet.

Hoe zorg ik dat de kerstversiering brandveilig is?
•  Met brandbaar versieringsmateriaal loopt u een groot risico’s. 

Koop daarom brandveilige versiering en vraag er nadrukkelijk 
om. Ook op de verpakking kunt u zien of de versiering brand-
veilig is.

•  Hang versieringen zo op dat niemand er tegenaan kan lopen.
•  Zorg er ook voor dat versieringen niet in aanraking komen met 

verlichting en apparaten die warm worden.
•  Hang de versiering op met ijzerdraad, dan valt het bij brand niet 

snel naar beneden. Gebruik geen natuurlijk dennengroen. Dat is 
zeer brandbaar.

Hoe zorg ik dat mijn kerstboom brandveilig is?
Een kunstkerstboom die moeilijk brandbaar is, is veel veiliger dan 
een natuurlijke kerstboom. Wanneer u toch kiest voor een echte 
boom, zet deze niet in de loop- of vluchtroute. Zo voorkomt u dat 
u bij brand ingesloten raakt.
•  Zorg er voor dat de boom goed stevig staat.
•  Zet de boom niet te dicht bij de gordijnen of andere brandbare 

materialen.
•  Om te zorgen dat de boom minder brandbaar is, moet de boom 

vocht vast kunnen houden. Plaats de boom in een houder waarin 
deze 5 centimeter onder water kan staan en vul het reservoir  
dagelijks bij met water. Een kerstboom met kluit kan natuurlijk 
ook, mits deze voldoende water krijgt.

•  In een verwarmde kamer kan een boom maximaal drie weken 
het vocht vasthouden, daarna wordt de boom droog en is het 
gevaarlijk.

Veilige verlichting in de kerstboom
•  Gebruik nooit echte kaarsjes in de boom. Een moment van onop-

lettendheid kan uw boom in een fakkel doen veranderen.
•  Gebruik alleen goedgekeurde elektrische verlichting. Controleer 

voor het gebruik of de bedrading niet is beschadigd.
•  Gebruik een goed passend verlengsnoer en leg dat zo neer dat 

niemand erover kan struikelen. Plak bekabeling die over de vloer 
loopt met stevige tape vast.

•  Rol kabelhaspels helemaal af. Deze worden anders warm, waar-
door brand kan ontstaan.

•  Verleng een verlengsnoer nooit met een ander verlengsnoer.
•  Let erop dat verlichting die warm wordt niet in de buurt is van 

brandbare materialen. Schakel de verlichting altijd uit wanneer u 
weggaat of gaat slapen.

Kaarsen
•  Zet kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond.
•  Gebruik geen houders van plastic, hout of ander makkelijk brand-

baar materiaal.
•  Zet kaarsen niet dicht bij andere brandbare materialen, zoals de 

gordijnen.
•  Zorg dat kaarsen buiten bereik van kinderen en huisdieren  

blijven en laat ze nooit alleen met brandende kaarsen, ook niet 
voor een paar minuten.

•   De kaarsen in kerststukjes kunt u beter niet aansteken. Doet u 
het toch, laat de kaarsen dan niet te ver opbranden en zet het 
kerststukje in het zicht.

Veilig fonduen en gourmetten
•  Zorg dat het fondue- of gourmetstel op een niet brandbaar onder-

blad met opstaande randen staat. Zo wordt de tafel niet te heet 
en vangt u gemorste olie op.

•  Gebruikt u spiritus? Vul dan nooit de brander in de nabijheid van 
vuur. Vul de brander pas als deze helemaal is afgekoeld en doe 
dit niet op de tafel. Denk er aan dat een spiritusvlam nagenoeg 
onzichtbaar is; het kan nog branden terwijl u denkt dat hij uit is.

Opladers
• Gebruik originele opladers.
•  Laad apparatuur zoveel mogelijk overdag op en als u thuis bent.

Vragen
Heeft u nog vragen over Brandveilig Leven of Brandveilig Mierlo. 
Of wilt u meer informatie over brandveiligheid? 

Neemt u dan contact op met Jan Sleegers van de afdeling 
Ondersteuning van de gemeente Geldrop-Mierlo. 
Hij is te bereiken via telefoonnummer 040 289 38 93 of via het 
mailadres j.sleegers@geldrop-mierlo.nl.

Inbraakpreventie
Onlangs hebben we u al geïnformeerd over het feit dat er een toename van woninginbraken is gesignaleerd. Zo blijkt 
maar weer dat de duisternis de beste vriend is van het inbrekersgilde. Een donkere avond biedt inbrekers veel voor-
delen. Zo weet een inbreker, bij een onverlicht huis, gemakkelijk dat er niemand thuis is en kan een inbreker in een 
onverlichte woning makkelijker ongezien zijn slag slaan. De donkere dagen vormen hiermee een ideale situatie voor 
inbrekers, met als hoogtepunt de feestdagen. 

Elke woning heeft zijn zwakke plekken en inbrekers hebben daar 
oog voor. Gelukkig zijn er een hoop mogelijkheden om uw woning 
veilig en minder ‘inbraakaantrekkelijk’ te maken. Om u met een 
gerust gevoel de donkere dagen in te laten gaan, zullen we de 
komende periode aandacht besteden aan dit thema. Er worden 
verschillende tips en situaties aan de lezer voorgelegd, telkens 
vanuit een ander perspectief. Deze week geven wij u een aantal 
tips om de kans op een woninginbraak te verkleinen. 

•  Laat uw verlichting aan: licht zet inbrekers in het zicht. Laat  
de lampen branden als u weg bent. Zorg voor een goede buiten-
verlichting en gebruik een tijdschakelaar.

•  Laat op social media niet weten dat u weg bent: Op vakantie?  
Laat op social media niet weten dat u weg bent. Inbrekers  
maken ook gebruik van Facebook, Twitter en Instagram. Scherm  
persoonlijke berichten zoveel mogelijk af voor buitenstaanders. 
Zeg niet op uw voicemail dat u niet thuis bent.

•  Verwijder klimmateriaal: maak inklimmen door tuinspullen  
onmogelijk. Laat geen ladders in de tuin liggen. En ook geen 
andere dingen die een inbreker als opstap kan gebruiken zoals 
een vuilniscontainer.

•  Sluit ramen en deuren goed af: zorg dat u er warmpjes bij 
zit. Sluit inbrekers buiten! Zorg voor goed hang- en sluitwerk.  
Inbrekers zijn slanker dan u denkt! Een klein open raampje is 
genoeg. Sluit alle ramen en deuren af als u weggaat. En berg de 
sleutels van zowel ramen en deuren op. 

•  Op vakantie? Leg post uit zicht en zorg dat waardevolle  
spullen zoals tablets, laptops, sieraden e.d. een veilig plekje  

hebben. Zorg dat uw huis er bewoond uitziet. Een verlaten huis 
is aantrekkelijker voor inbrekers.

•  Vraag de buren een oogje in het zeil te houden: Komt u een 
paar dagen of langer niet thuis? Vraag dan uw buren, uw familie 
of vrienden om de post op te ruimen, planten water te geven of 
gordijnen open en dicht te doen. Zorg er ook voor dat uw huis 
eruitziet alsof er iemand thuis is. Vraag aan de buren of zij hun 
auto af en toe op uw oprit parkeren.

•  Wees alert voor babbeltrucs: wanneer een onbekend iemand 
aan de deur staat. Het advies is om niet zomaar een onbekende  
in de woning toe te laten. Vraag altijd om een legitimatie- 
bewijs en controleer de gegevens. Zorg ook voor een stevige 
kier-standhouder op de deur of een deurspion, blijf altijd bij de  
onbekende bezoeker in de buurt en handel zoveel mogelijk af 
bij de voordeur. Tot slot: Pin nooit aan de deur tenzij u zelf iets 
besteld heeft. Geef nooit je pinpas of code af! 

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over inbraakpreventie? 
Kijk op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

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

BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Nieuwenpolder 43 in Geldrop
Datum ontvangst : 28 november 2019
Omschrijving : vervangen en aanpassen kozijnen
Zaaknummer : 20190871

Locatie : Zonnedauw 14 in Mierlo
Datum ontvangst : 29 november 2019
Omschrijving : plaatsen dakkapel
Zaaknummer : 20190872

Locatie : Hekelstraat 24 in Mierlo
Datum ontvangst : 2 december 2019
Omschrijving : restaureren boerderij en oprichten stal
Zaaknummer : 20190874

Locatie :  Heuvel ongenummerd (openbare 
ruimte ter hoogte van huisnummer 77) 
in Geldrop

Datum ontvangst : 4 december 2019
Omschrijving :  rooien boom in verband met herinrichting 

Heuvel
Zaaknummer : 20190881

Locatie :  Kievitstraat ongenummerd  
(openbare ruimte ter hoogte van  
huisnummer 43) in Geldrop

Datum ontvangst : 4 december 2019 
Omschrijving :  kandebaleren boom in verband met 

stormschade
Zaaknummer : 20190882

Locatie :  Hertogenlaan ongenummerd  
(openbare ruimte tussen  
Smuldersstraat en Rederijkerstraat)  
in Geldrop

Datum ontvangst : 5 december 2019 
Omschrijving :  rooien 30 bomen in verband met  

ontwikkeling plangebied Jonkvrouw
Zaaknummer : 20190889
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Verlenging beslistermijn aanvragen  
omgevingsvergunning (1)

Locatie : Molenplein ongenummerd in Mierlo
Omschrijving : plaatsen silhouet
Zaaknummer : 20190753

Verleende omgevingsvergunningen met  
reguliere procedure (2)

Locatie : Molenstraat 12 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 2 december 2019
Omschrijving : oprichten tijdelijke kweekkas
Zaaknummer : 20190779

Locatie :  Beringstraat ongenummerd  
(openbare ruimte nabij  
huisnummer 17) in Geldrop

Verzenddatum besluit : 3 december 2019
Omschrijving :  rooien boom in verband  

met slechte conditie
Zaaknummer : 20190785

Locatie :  Wielewaal ongenummerd  
(openbare ruimte nabij  
huisnummer 45) in Geldrop

Verzenddatum besluit : 3 december 2019
Omschrijving :  rooien twee bomen in verband  

met slechte conditie
Zaaknummer : 20190787

Locatie : Eikenpage 10 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 3 december 2019
Omschrijving : oprichten woonhuis met zwembad
Zaaknummer : 20190744

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
APV EN BIJZONDERE WETTEN

Verleende vergunningen en ontheffingen APV en bijzondere 
wetten (7)

Locatie : Winde 1B in Geldrop
Verzenddatum besluit : 3 december 2019
Omschrijving :  openingsfeest voetbalseizoen op  

13 december 2019
Zaaknummer : 20190850

Locatie : WC Coevering 32 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 3 december 2019
Omschrijving : Kids Jump Fair XL op 23 december 2019
Zaaknummer : 20190782

Locatie :  Heuvel ongenummerd  
(openbare ruimte ter hoogte  
van ’t Vossehol) in Geldrop

Verzenddatum besluit : 3 december 2019
Omschrijving :  plaatsen ‘hobbelende geit’ tijdens  

Wintersfeer van 19 december 2019  
t/m 5 januari 2020

Zaaknummer : 20190807

Locatie :  Vesperstraat (gedeeltelijk),  
Marktstraat (gedeeltelijk) en parkeer-
terrein Dorpsstraat 210 in Mierlo

Verzenddatum besluit : 5 december 2019
Omschrijving : BarberQ op 5 september 2020
Zaaknummer : 20190534

Locatie : Horecaplein in Geldrop
Verzenddatum besluit : 5 december 2019
Omschrijving :  Wintersfeer van 11 december 2019  

t/m 5 januari 2020
Zaaknummer : 20190722

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 be-
sluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na verzend-
datum 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 ver-
zoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter 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 weken 
ter inzage. Om de stukken in te zien maakt u een afspraak via 
www.geldrop-mierlo.nl of telefoonnummer (040) 289 38 93. Te-
gen 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 ver-
zoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzienin-
genrechter 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 con-
tact 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 belangheb-
benden 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. 

www.facebook.com/
gemeente.geldropmierlo

Vind ons leuk op

www.geldrop-mierlo.nl


