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Zondag 5 januari: 13.30-16.00 uur

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst  
gemeente Geldrop-Mierlo 
Locatie: ijsbaan Wintersfeer Geldrop. 

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

• 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
• 14.00-15.05 uur: Straatband Op de Vlucht
• 15.10-16.00 uur: Muziekgroep Dreuge Worst
• 16.00 uur:   Einde bijeenkomst

Gewijzigde  
openstellingstijden  
i.v.m. feestdagen
In verband met de feestmaand december zijn  
de openstellingstijden van het gemeentehuis op 
de volgende data aangepast:
•  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 dicht voor bezoekers. Telefonisch zijn wij tot  
15.00 uur bereikbaar.

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

Telefonische bereikbaarheid
Op de dagen dat de gemeente is gesloten, is er ook  
niemand telefonisch bereikbaar. Voor storingen en calami-
teiten belt u het meldingennummer (040) 289 38 93. 

Milieustraat
De Milieustraat is gesloten op woensdag 25 en donderdag 
26 december en op woensdag 1 januari. Op dinsdag 24 en 
31 december sluit de Milieustraat om 16.00 uur. 
Kijk op www.cure-afvalbeheer.nl of bekijk de Cure Afval app 
voor meer informatie over het ophalen van afval en oud 
papier.

Tijdens de feestdagen
Sluiting inloop gebiedsregisseurs
• Op 24 december en op 31 december is er geen  

inloop in Geldrop in Wijkcentrum de Dreef in de 
Coevering en in Dienstencentrum Braakhuizen- 
Zuid.

• Op 25 december en op 1 januari 2020 is er geen 
inloop in Geldrop in Wijkgebouw D’n Akert en in 
Mierlo in ‘t Patronaat.

Wij wensen u in ieder geval hele fijne dagen toe 
en hopelijk zien we elkaar weer in het nieuwe jaar!

Gratis parkeren in  
Geldrop centrum  
rondom jaarwisseling
Van zondag 29 december t/m woensdag 1 januari 2020 
werken de parkeerautomaten in het Geldropse centrum 
niet. Dit betekent dat er op die dag gratis geparkeerd kan 
worden op alle terreinen in het centrum.

Uiteraard blijft het parkeren op zon- en feest-
dagen ook gratis. 
Let op: het gratis parkeren op de genoemde  
dagen geldt alleen op de gemeentelijke parkeer- 
gelegenheden, niet op de terreinen van het  
St. Annaziekenhuis.

Verknal het niet voor jezelf of een ander

Houd de jaarwisseling  
veilig en gezellig

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 jaarwisseling en hoe u kunt meehelpen de jaar- 
wisseling veilig en gezellig te laten verlopen!

Deze week: maatregelen om overlast en schade te beperken  
en veilig gebruik van vuurwerk

Extra toezicht op vuurwerkopslag en –bezit
In deze periode surveilleren de politie en de gemeentelijke  
opsporingsambtenaren extra als het gaat om vuurwerk. Er 
wordt met name streng gecontroleerd op het in bezit hebben 
van illegaal en zwaar vuurwerk. Dit vuurwerk veroorzaakt veel 
overlast en schade. Maar ook op het afsteken van vuurwerk 
buiten de wettelijke vuurwerkafsteekperiode (van 31 december 
18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur). Daarnaast doet de politie  
veel onderzoek naar vuurwerkopslag en handel in illegaal  
vuurwerk.

Fysieke maatregelen
We proberen zoveel mogelijk schade en vernielingen in de 
openbare ruimte te voorkomen. Zo krijgen afvalbakken een  
zogenaamde vuurwerkklep. Dit is om te voorkomen dat er  
vuurwerk in wordt gegooid. Nadeel is, dat de afvalbakken dan 
enkele dagen niet te gebruiken zijn. We houden veel gebruikte 
afvalbakken (in de centra) zo lang mogelijk open. We kiezen 
in dit geval toch voor de veiligheid. Hopelijk geldt dat ook voor 
iedereen die vuurwerk afsteekt.

Hoe kunt u veilig vuurwerk afsteken?
Gaat u tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken of hier  
buiten naar kijken? Dan kunt u uw ogen beschermen met een  
vuurwerkbril. Elk jaar weer gebeuren er veel ongelukken met 
vuurwerk. Jongeren tussen de 10 tot 19 jaar zijn de grootste 
risicogroep en het merendeel van de slachtoffers heeft het  
vuurwerk niet zelf afgestoken!  
Als u vuurwerk afsteekt volgens de gebruiksaanwijzing heeft u 
weinig kans op ongelukken.

De meeste ongelukken worden veroorzaakt doordat mensen 
het vuurwerk niet op de juiste manier afsteken of niet de juiste 
hulpmiddelen gebruiken. 
Voorkom gevaarlijke situaties en volg de 4 stappen om veilig 
vuurwerk af te steken!
• Gebruiksaanwijzing lezen
• Vuurwerkbril dragen
• Aansteeklont gebruiken
• Afstand houden

Tips over veilig vuurwerk afsteken vindt u bijvoorbeeld op de 
website www.veiligheid.NL/vuurwerk/veiligheidstips. 

Opruimen van vuurwerkresten
Veel mensen ruimen vuurwerkresten niet op. Dit is niet alleen 
gevaarlijk – kinderen gaan op 1 januari vaak op zoek naar oud 
vuurwerk om dit alsnog aan te steken – het geeft ook veel  
rommel. Dit is natuurlijk niet nodig. Het is een kleine moeite 
om de vuurwerkresten na het knallen even zelf op te ruimen! 
De resten kunnen in speciale vuurwerkzakken worden gedaan 
die verkrijgbaar zijn bij de verkooppunten van vuurwerk in onze 
gemeente.

Help mee schade en overlast te beperken 
Naast de extra controles op het afsteken van vuurwerk en het 
illegale bezit van vuurwerk, reageert de politie ook op meldin-
gen. U als inwoner van onze gemeente kunt de politie daar-
bij helpen. Als iemand vroeger of later dan de toegestane  
tijden vuurwerk afsteekt, wijst u hem of haar daar dan op! 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. 
Samen kunnen we zorgen voor een veilige jaarwisseling!

www.geldrop-mierlo.nl
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Invoering progressieve  
tarieven op de milieustraat
Uit onderzoek van Cure blijkt dat een relatief groot deel 
van de kosten veroorzaakt wordt door een beperkt aan-
tal bezoekers, dat met grote frequentie de milieustraat  
bezoekt. Dat betreft, naar inschatting van Cure, vrijwel  
geheel bedrijven. Daarvoor is de milieustraat niet bedoeld; 
deze is bedoeld voor huishoudens. Bedrijven of personen 
die bedrijf hebben waarbij afval vrij komt (bv zzp-ers in de 
bouw of hoveniers) moeten hun afval naar de daarvoor  
bestemde inrichtingen brengen (bedrijfsafvalinzame-
laars zoals Renewi, Van Kaathoven, SUEZ, Den Ouden, 
Van Hoof of Dikker om er een paar te noemen).

Bijna 70% van de huishoudens in Geldrop-Mierlo heeft niet één 
keer (in elk geval niet betalend) een bezoek aan de milieustraat 
gebracht. Van die 30% die dat wel heeft gedaan komt ook bijna 
70% 6 keer of minder per jaar. Hieruit blijkt dat er slechts een  
kleine groep huishoudens is die heel vaak komt en deze groep 
zorgt voor hoge kosten die uiteindelijk door alle inwoners  
gezamenlijk moeten worden betaald via de afvalstoffenheffing.  
De tarieven die aan de poort in rekening worden gebracht zijn  
namelijk niet kostendekkend. 
Om dit oneigenlijke gebruik van de milieustraat tegen te gaan 
worden er vanaf 1 januari zogenaamde progressieve tarieven  
ingevoerd: bij 1 t/m 6 bezoeken per jaar blijven de tarieven  
ongewijzigd. Vanaf het 7de tot en met het 11de bezoek worden 
de tarieven verdubbeld en vanaf het 12de bezoek verviervoudigd.  
Gratis bezoeken worden hierbij niet meegeteld. Dus als u  
alleen glas, PBD, luiers, papier, elektrische apparaten of andere  
gratis afvalsoorten komt brengen dan worden deze bezoeken niet  
meegeteld bij het aantal bezoeken dat u per jaar aan de milieu- 
straat heeft gebracht. 
Wij hopen hiermee te bereiken dat de exploitatiekosten van de 
milieustraat verlaagd worden. Deze kostenbesparing komt ten 
goede aan alle inwoners, immers de totale kosten afvalinzameling 
en –verwerking, worden doorgerekend in de afvalstoffen- 
heffing.

Matrassen
Het tarief dat voor grof huisvuil (waaronder matrassen gerekend 
worden) hoort bij de hoogste tarief-indeling. Vooral over de kosten 
voor matrassen krijgen wij veel vragen/klachten. 
Via deze weg willen wij dat graag uitleggen hoe dat zit. Matrassen 
zijn niet gewild bij de verwerkers. Dat komt omdat voornamelijk 
natte matrassen spontaan in brand kunnen vliegen door broei. 
Ook zaken als vervuiling, transport en een verminderd rende-
ment voor verbranders spelen ook mee. Vandaar dat de prijs om  
ze te verwerken elk jaar weer stijgt. Helaas moeten wij deze  
prijsstijgingen ook meenemen in onze tarieven.

Werkzaamheden  
Gasunie - fietspad Vamweg afgesloten
De Gasunie gaat een buiten gebruik zijnde gastransportleiding ter hoogte van fietspad de Vamweg verwijderen.

De leiding is parallel aan het Eindhovens kanaal gelegen over 
een afstand van ca. 1.800m. Om de werkzaamheden veilig uit te  
kunnen voeren dient het gehele fietspad tussen de (nieuwe) fiets-
brug en de Broekstraat te worden afgesloten.
De werkzaamheden staan gepland in de periode van 6 januari tot 
en met 13 maart 2020. Gedurende die periode wordt door mid-
del van bebording een omleiding aangegeven via Luchenseheide, 
Koolmees, Luchen en burg. Termeerstraat.

Wij hopen op uw begrip voor de eventuele overlast. Na afloop van 
de werkzaamheden wordt de situatie weer in oorspronkelijke staat 
hersteld.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met de heer Lènart-jan van der Ham van de Gasunie.  
Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 06 - 13 16 58 30. 

Het belang van een goede buur(t)
Hoe een goed contact met de buren bijdraagt aan het voorkomen van een woninginbraak

Een goed contact met de buren kan bijdragen aan het voorkomen  
van een woninginbraak. Met simpele afspraken kun je samen 
alert blijven op verdachte situaties. Veel mensen hebben een 
prettig contact met hun buren maar in sommige gevallen is dit  
niet zo of doet er de mogelijkheid niet toe. In dit geval kun je  
natuurlijk ook familie of vrienden vragen om een oogje in het zeil 
te houden. 

Hieronder lees je enkele tips: 
•  Maak afspraken met je buren om op elkaars huis te letten als je 

voor langere tijd weg bent.
•  Laat je buren de auto op de oprit plaatsen wanneer je niet thuis 

bent. 
•  Vraag of ze de post uit de brievenbus willen halen en de gor-

dijnen met regelmaat willen verschuiven. 
•  Licht zet inbrekers in het zicht. Zorg voor verlichting in en rondom 

je huis ook wanneer je niet thuis bent. Maak eventueel gebruik 
van een tijdschakelaar. 

•  Bel altijd 112 bij een verdachte situatie

WhatsApp groepen – digitale buurtpreventie
Naast de hierboven genoemde tips kunt u zich aanmelden bij een 
digitale buurtpreventiegroep. De meest bekende vorm hiervan 
zijn de WhatsApp groepen. Zij vertegenwoordigen de preventieve  
veiligheid in de wijk. Buurtbewoners die lid zijn van deze groep, 
kunnen elkaar snel op de hoogte brengen van alarmerende  
situaties zoals een inbraak of een verdacht persoon in de buurt. 
Op deze manier kunnen buren met elkaar op laagdrempelige  
manier hun buurt veiliger krijgen en houden.
Als het u graag deel wilt uitmaken van een WhatsApp groep in 
uw buurt, neem dan contact op met de gebiedsregisseurs van de 
gemeente en zij helpen u verder. Op deze manier houdt u samen 
de buurt veilig!

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
BOUWEN EN WONEN

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Locatie : Vlinderlaan 74 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 13 december 2019
Omschrijving : plaatsen tijdelijke woonunit
Zaaknummer : 20190820

Locatie : Pastoor de Winterstraat 8 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 13 december 2019
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20190895

Locatie : Dommeldalseweg 1 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 december 2019
Omschrijving : vervangen handelsreclame
Zaaknummer : 20190899

Locatie : De Zegge 1 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 december 2019
Omschrijving : bouwen tijdelijke zoutloods
Zaaknummer : 20190898

Locatie : Nimrodel 25 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 17 december 2019
Omschrijving : uitbreiden bijgebouw
Zaaknummer : 20190791

Ingetrokken omgevingsvergunning met reguliere procedure (2)

Locatie : Katoenstraat 56 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 13 december 2019
Omschrijving :  plaatsen dubbele dakopbouw  

met zaaknummer 20190546
Zaaknummer : 20190859

Inzagetermijn en bezwaar maken?

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.

B E K E N D M A K I N G E N

www.geldrop-mierlo.nl

www.facebook.com/
gemeente.geldropmierlo

Vind ons leuk op


