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Lintjesregen 2020
Het kabinet heeft in overleg met het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten  
om de Algemene Gelegenheid van de gemeente 
Geldrop-Mierlo op 24 april in een aangepaste vorm 
door te laten gaan.

Burgemeester Jos van Bree zal op 24 april persoonlijk contact  
opnemen met de gedecoreerden om hen te vertellen dat  
het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te  
benoemen in een ridderorde. Omdat de daadwerkelijke  
uitreiking van de versierselen op 24 april niet plaats kan  
vinden, wordt er gezocht naar één landelijk moment waarop 
dat alsnog kan gebeuren, in het bijzijn van familie, vrienden 
en collega’s van de gedecoreerden. Wanneer dit zal zijn, is 
mede afhankelijk van het verloop van het coronavirus.

In de middag volgt de publicatie van een speciale (jaarlijkse) 
editie van de Staatscourant met daarin de namen van alle 
gedecoreerden.

Afspraak maken?
Op dit moment alleen telefonisch!
In verband met het coronavirus zijn wij genoodzaakt 
onze dienstverlening tijdelijk aan te passen. 
U kunt alleen nog telefonisch een afspraak met ons 
maken via telefoonnummer (040) 289 38 93. 

Bedankt voor uw begrip.

Kinderen van Jeugd IVN Geldrop verwijderden zondag 
8 maart rond een ven op de Strabrechtse Heide jonge 
boompjes. 

Ze hielpen daarmee voorkomen dat het ven opdroogt en dat de 
biodiversiteit afneemt binnen dit Natura2000-gebied en insecten-
reservaat.

Duurzaamheid
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Groenten en kruiden in je vensterbank
Wil je snel weg uit de supermarkt? Wil je geld besparen en duurzaam bezig zijn? Kweek dan nieuwe groente en  
kruiden uit je keukenafval. Een beetje aarde, water en aandacht… veel meer is niet nodig.

Gooi jij na het koken ook altijd de stronk van de sla weg? ‘Ja,  
logisch toch?’ zul je bij jezelf denken, maar dit is eigenlijk helemaal 
niet nodig. Dit is namelijk het begin van je nieuwe krop die gewoon 
terug groeit uit de stronk. Ook veel andere groente en kruiden kun 
je op een gemakkelijk kweken op die manier. Zelfs zonder groene 
vingers!

Sla, paksoi en selderij
Sla, paksoi en selderij zijn het makkelijkst om weer tot leven te 
brengen: leg de stronk of basis van de groente in een schoteltje 
met een laagje water. Zet dit schoteltje op een lichte plek in je huis 
en ververs het water om de paar dagen. Als je kleine wortelen ziet 
ontstaan kun je de nieuwe aanwas in een pot planten. 

Gember
Gember is gewoon een wortel en dus kun je die in de grond  
planten. (Zorg er wel voor dat de gember net niet helemaal onder  

de grond zit). Binnen enige weken zullen er kleine plantjes uit 
de gemberwortel groeien. Na een aantal maanden ontstaat er 
een nieuwe gemberwortel onder de grond. Als je gember nodig 
hebt, kun je het uit de pot halen, een stukje eraf snijden (goed  
wassen en schillen) en weer terug stoppen. Je moet even geduld  
hebben… maar dan heb je ook wat! 

Munt en andere kruiden,  bijv. basilicum
Munt, maar ook bijvoorbeeld basilicum en koriander, kun je ook 
zelf kweken. Neem een stengel van ongeveer 10 cm en zet die 
in een glas water, met de bladeren boven het water. Zet het glas 
op een lichte plaats, maar niet 
in direct zonlicht. Na een paar  
dagen zie je worteltjes ontstaan.  
Wanneer ze een paar centi- 
meter groot zijn, kun je het 
nieuwe plantje in aarde zetten.

Knoflook en bosui
Soms ontkiemt knoflook. Zo’n teentje met groene punt knoflook 
kun je gebruiken voor een knoflookplant. Stop het teentje in een 
potje met aarde. Het loof van de knoflookplant kun je gebruiken bij 
wokgerechten of salades. Als het loof op een gegeven moment 
bruin wordt, kun je de knoflook oogsten. Je zult zien dat er uit dat ene 
teentje meerdere teentjes zijn gekomen (net zoals bij krokussen).  
Van bosui zou je normaal gesproken de stronk weggooien, maar 
als je deze in een glaasje water zet, heb je na een paar dagen al 
nieuwe bosuitjes.

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

BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Overakker 12 in Mierlo
Datum ontvangst : 19 maart 2020
Omschrijving : uitbreiden/vergroten woonhuis
Zaaknummer : 20200181

Locatie : Industrieweg 38B in Mierlo
Datum ontvangst : 21 maart 2020
Omschrijving :  uitbreiden bedrijfshal met kantoor  

en opslag
Zaaknummer : 20200183

Locatie : Bogardeind 2 in Geldrop
Datum ontvangst : 23 maart 2020
Omschrijving : plaatsen tijdelijk noodgebouw/triage tent
Zaaknummer : 20200189

Verleende omgevingsvergunningen  
met reguliere procedure (2)

Locatie : Industriepark 9 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 25 maart 2020
Omschrijving : uitbreiden hal
Zaaknummer : 20190369

Locatie : Hazelaar 102 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 25 maart 2020
Omschrijving : bouwen garage/berging
Zaaknummer : 20200142

Locatie : Margrietstraat 62 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 25 maart 2020
Omschrijving : uitbreiden woonhuis
Zaaknummer : 20190936

PUBLIEKSZAKEN/VERGUNNINGEN 
APV EN BIJZONDERE WETTEN

Verleende vergunningen en ontheffingen APV en bijzondere 
wetten (7)

Locatie : Aragorn 9 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 19 maart 2020
Omschrijving : plaatsen hijskraan op 8 mei 2020
Zaaknummer : 5616

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 weken  
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.

COLLEGEBESLUITEN

MELDING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken op 
grond van de Wet milieubeheer en het Besluit omgevings-
recht bekend, dat er meldingen zijn ingediend op grond van het  
“Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” door:
•  Roba Advies in verband met veranderen van een inrichting  

(veehouderij) aan de Aardborstweg 26 in Mierlo. De melding is 
ingediend op 23 december 2019 en aangevuld op 5 maart 2020;

•  Rijngoud Milieu BV, in verband met het veranderen van een 
inrichting (milieustraat) aan het Industriepark 8 in Geldrop. De 
melding is ingediend op 4 februari 2020.

De melding en andere stukken die van belang zijn liggen van 3 t/m 
16 april 2020 ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, 
De Meent 2 in Geldrop. De openingstijden van het gemeentehuis 
zijn maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en 
op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur.

Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u telefonisch 
een afspraak maken met Jos van Hoeij (tel. 040 289 37 83) of 
Hans van Santvoort (tel. 040 289 37 81).

www.facebook.com/
gemeente.geldropmierlo


