
Mantelzorgers 
ontmoeten 
mantelzorgers
Vanaf september starten we weer met de maandelijkse bijeen-
komsten voor mantelzorgers. Vanwege corona was dit enkele 
maanden stilgelegd. 

Koffi e-bijeenkomsten
Iedere eerste woensdag en donderdag van de maand ontmoeten 
mantelzorgers elkaar in Geldrop en/of Mierlo. Vanaf 2 september 
wordt er weer gestart in Geldrop en vanaf 3 september in Mierlo. 
De bijeenkomsten vinden plaats in Heerenhuys 23 in Geldrop en 
De Koffer in Mierlo. Onder het genot van een (gratis) kopje koffi e 
of thee kunnen mantelzorgers met elkaar in contact komen.   

Waarvoor kunt u terecht bij het ontmoetingsmoment?
Bij de bijeenkomsten ‘mantelzorgers ontmoeten mantelzorgers’ 
ontmoet u lotgenoten en kunt u met elkaar ervaringen delen, of 
uw verhaal kwijt bij iemand die weet wat het inhoudt om mantel-
zorger te zijn. 

Er zijn vrijwilligers aanwezig die alles in goede banen leiden. Deel-
name is gratis en u hoeft zich niet aan te melden. U kunt gewoon 
binnenlopen. 

Ondersteuning mantelzorgers
Regelmatig schuift een van de mantelzorgondersteuners van de 
gemeente even aan om eventuele vragen te beantwoorden of me-
dedelingen te doen. Het is ook mogelijk om apart een afspraak 
met een van hen te maken via het algemene nummer (040) 289 
38 93. Zij kunnen u bijvoorbeeld ondersteunen bij het regelen van 
allerlei praktische zaken en u de weg wijzen. 

Ook beantwoordt de klantadviseur vragen over de combinatie 
van werk en mantelzorg, jonge mantelzorgers, lotgenotencontact, 
waar de juiste hulp te vinden is, welke fi nanciële regelingen er zijn 
en hoe u een indicatie aanvraagt. 

Naast de praktische kanten spelen bij mantelzorgers ook vragen 
hoe zij zelf met deze zorgtaak omgaan. Hierbij gaat het om vragen 
als: hoe kom ik weer aan mijzelf toe, hoe geef ik mijn grens aan, 
of hoe moeilijk het is om zorg over te dragen.

Graag tot ziens tijdens een van deze bijeenkomsten!

Wat:  Mantelzorgers ontmoeten mantelzorgers
Wanneer:  start woensdag 2 september 
 (daarna iedere eerste woensdag van de maand)
Hoe laat:  11:00 - 13:00 uur
Waar:  Heerenhuys 23, Heuvel 23, Geldrop 

Wat:  Mantelzorgers ontmoeten mantelzorgers 
Wanneer:  start donderdag 3 september 
 (daarna iedere eerste donderdag van de maand)
Hoe laat:  10:00 - 11:30 uur 
Waar:  de Koffer, Molenhoek 2, Mierlo

Gemeente actueel

Geldrop-Mierlo heeft 40.000 inwoners
Op 12 juli 2020 heeft de gemeente Geldrop-Mierlo haar 
40.000e inwoner ingeschreven. Baby Bibi is de dochter van 
Shahrzad Hassasian en Dennis Cleven en zusje van Niroo 
Nigel en woont in Geldrop.

Burgemeester Jos van Bree heeft de jongste inwoner en haar 
ouders afgelopen maandag persoonlijk gefeliciteerd. Als cadeau 
bood hij hen een cheque van € 400,- (0,01 voor elke inwoner) aan. 

Ook Dierenrijk kwam ook een cadeautje brengen voor de jonge 
inwoonster. Een knuffeltijger met een abonnement voor Bibi en 
vrijkaartjes voor de familie, persoonlijk uitgereikt door de heer 
Koen van Weert. 
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Voorbereidingen toekomstige hoofdontsluiting Luchen van start
De Vlinderlaan is onderdeel van de toekomstige hoofdontslui-
ting van de wijk Luchen. Deze hoofdontsluiting loopt uiteindelijk 
vanaf de Kwikstaart parallel aan de Luchense Wetering en de
St. Catharinaweg naar de Vlinderlaan. Op dit moment wordt het 
deel Vlinderlaan vanaf de Koolmees tot Luchen uitgewerkt en is 
de planning om na de bouwvakvakantie een aannemer te con-
tracteren. 

De uitvoering zal dan dit najaar starten en in het eerste kwartaal 
2021 afgerond zijn. De werkzaamheden worden gefaseerd uitge-
voerd in verband met de bereikbaarheid van de aanwonenden en 
de wijk. Vanaf de kruising met Luchen gaat de hoofdontsluiting 
door Luchen deelgebied 3b en sluit vervolgens aan op de Hooi-
wagen. In de onderstaande afbeelding is het uiteindelijke tracé 
globaal aangegeven. 

De huidige bebouwde komgrens ligt ter hoogte van Burgemeester 
Termeerstraat 6. Het is de bedoeling om de komborden die daar 
staan, verder naar het noorden te verplaatsen ter hoogte van de 
weg Luchen.

Profi el hoofdontsluiting
Het profi el van de hoofdontsluiting bestaat uit een voetpad met 
een aanliggend fi etspad in twee-richtingen, een groenstrook, de 
rijbaan, parkeervakken en een voetpad. De voetpaden worden 
voorzien van grijze betontegels, het fi etspad van rood asfalt, de 
rijbaan van zwart asfalt en de parkeervakken worden voorzien van 
antracieten betonstraatstenen. De groenstrook wordt voorzien 
van gras met bomen. Lichtmasten worden aan beide zijden in het 
voetpad geplaatst. De Hooiwagen is inmiddels volgens dit profi el 
gerealiseerd.

Vlinderlaan richting Koolmees in 2e fase

Het deel Vlinderlaan vanaf de Kwikstaart richting de Koolmees 
wordt op dit moment ook verder uitgewerkt. Dit deel heeft ech-
ter meer voorbereiding nodig en zal waarschijnlijk in het eerste 
kwartaal 2021 in uitvoering gaan. Wanneer het resterende deel 
(Luchen 3b) in voorbereiding en uitvoering gaat is nog niet bekend.

Kapvergunning voor nieuwe aansluitingen
Om het plandeel Luchen 3A mogelijk te maken wordt er voor 
10 bomen aan de Burgemeester Termeerstraat een kapvergun-
ning aangevraagd. Dit is nodig voor de 4 nieuwe aansluitingen 
op de Burgemeester Termeerstraat en voor het realiseren van de 
woningbouw. 

De bomen staan tussen huisnummers 27 en 33. In het nieuwe 
plan worden ruim 35 nieuwe bomen geplant die mede voor de 
groene invulling zorgen.

Bewonersbijeenkomst Deelgebied 3a
Op dit moment is een informatiebijeenkomst in voorbereiding over 
de ontwikkelingen in Deelgebied 3a in Luchen. Deze bijeenkomst 
is bedoeld voor omwonenden en belangstellenden. Op korte ter-
mijn zal hierover meer informatie volgen.

Hebt u vragen?
Hebt u vragen hierover? Bel of mail dan met de afdeling Ruimte, 

Indiëherdenking
Afgelopen zaterdag hebben burgemeester en wethouders 
een krans gelegd bij de gedenksteen op begraafplaats ’t 
Zand. In verband met de huidige beperkingen was daarbij 
geen publiek aanwezig. Burgemeester Van Bree en Oscar 
Sanders namens Buitenzorg voor Welzijn hebben onder-
staande videoboodschap opgenomen. Hij is te bekijken op 
ons YouTube kanaal: https://bit.ly/2Q2TFnR. 

Wellicht gaat u thuis herdenken. 
We hebben als college zojuist een krans gelegd bij het 
monument. En als gemeente gaan we ook de vlag hijsen, u ook?
Graag had ik samen met u de ervaringen van overleven-

den gedeeld. En de gevolgen van de overheersing, bersiap 
werken door naar 2 miljoen Nederlands-Indiërs. En wer-
ken ook door naar onze samenleving als geheel. De Ja-
panse capitulatie maakte een einde aan de oorlog in voor-
malig Ned. Indië. Toch was er niet helemaal sprake van een 
bevrijding. Door de onafhankelijkheidsoorlog was er opnieuw 
sprake van extreem geweld en belanden vele slachtoffers weer in 
concentratiekampen. 

In 1949 kwam defi nitief een einde aan de oorlog door de on-
afhankelijkheidsverklaring van Soekarno. Maar er was geen 
ruimte voor het verwerken van verdriet en er was veel on-
zekerheid met betrekking tot mensen die vermist waren. 
Dat heeft geleid tot heel veel leed en overwerkte trauma’s.
Het gemeentebestuur van Geldrop-Mierlo wil graag een 
nclusieve gemeente zijn, waarin we volop ruimte bieden aan het 
delen van verhalen en herdenken.

Namens Buitenzorg voor Welzijn hebben Oscar Sanders en Edith 
Paol bloemen gelegd. 
Al 21 keer eerder hebben we elkaar, op deze plek, ontmoet en 
verhalen gedeeld. We delen hier verhalen van verdriet, maar ook 
van hoop en verlangen. Door de oprechte interesse en een luiste-
rend oor vanuit de gemeenschap vonden we begrip bij elkaar. Als 
goed Indisch gebruik sluiten we de herdenking af met een geza-
menlijke maaltijd. Ik wens u in uw vertrouwde kleine kring, maar in 
gedachten bij elkaar een fi jn samenzijn. 

Foto: Marco Magielse

Foto: Eddie Mol

Zestig jarig bruidspaar 
van Teeffelen - 
van Bree
Na hun wettelijk huwelijk op 13 augustus stapten meneer en 
mevrouw van Teeffelen – van Bree op 18 augustus 1960 voor 
de kerk in het huwelijksbootje.

Burgemeester van Bree bezocht het 60-jarige echtpaar op deze 
bijzondere dag om hen persoonlijk hiermee te feliciteren. Foto: Marco Magielse
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www.geldrop-mierlo.nl

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

Controle adressen 
gemeentegids
Akse Media BV uit Den Helder maakt voor ons de gemeente-
gids 2020-2021. Op dit moment is dit bedrijf bezig met het 
controleren van de adressen van verenigingen en instellin-
gen. Het kan dus zijn dat Akse Media u hiervoor benadert. 

U krijgt dan een e-mail ter controle van de gegevens. Deze 
e-mail heeft een code, zodat u zelf de gegevens naar wens 
kan controleren en kunt aanpassen. U kunt ook gebeld wor-
den. 

Wijzigingen/aanmeldingen doorgeven
Wijzigingen kunt u ook zelf doorgeven:
• per e-mail: redactie@aksemedia.nl (onder vermelding van 

Gemeentegids Geldrop-Mierlo)
• telefonisch: (0223) 67 30 10 (redactie Akse Media)
• schriftelijk: Akse Media (ter attentie van Gemeentegids 

Geldrop-Mierlo), Postbus 6033, 1780 KA Den Helder

Staat u nog niet in de gemeentegids en wilt u dat wel? Meldt u zich 
dan aan via het hierboven genoemde e-mailadres, telefoonnum-
mer of postadres. 

Hittebestendige bomen en tuinen
Nu steeds meer bomen en struiken het loodje leggen door 
de droogte, is het verstandig goed na te denken over de keu-
ze van bomen en planten voor je tuin. Je tuin betegelen is 
de slechtste oplossing voor het probleem! Kies liever voor 
 beplanting die wat zuiniger is met water en sproei niet meer 
dan nodig is. 

Dorstlijders en dorstleiders
Overal kom je ze tegen: kleine bossen waarvan geen boom meer 
in leven is. Bomen die er zo armzalig uitzien dat je sterk ver-
moedt dat ze volgende lente niet halen. Lariksen en lijsterbessen 
hoorden bij de eerste droogteslachtoffers, waarvan een gedeelte 
al in 2018 het voor gezien hield. In het Leenderbos zijn alle fi jn-
sparren gesneuveld door de vraat van een schorskever, de let-
terzetter. De door droogte verzwakte sparren waren niet bestand 
tegen zijn eetlust. Verder vielen er veel grove dennen om. Ook 
loofbomen snakken naar goed gedoseerde regenbuien, al zijn de 
verschillen aanmerkelijk. Berken, beuken, essen en de eerder ge-
noemde lijsterbessen bijvoorbeeld dorsten nog meer naar water 
dan eiken. Takken breken hier en daar af, ook zware. Daar hoeft 
het niet meer voor te stormen na langdurige extreme droogte. 

Bomen in de tuin: gezondheid!
Welke bomen het in je tuin goed doen hangt 
af van de standplaats. Factoren als licht, 
ruimte, vocht, wind en luchtvervuiling spe-
len een rol naast de bodemgesteldheid. Ook 
binnen een klein gebied kan de grondsoort verschillen. Langs de 
Kleine Dommel kun je klei aantreffen (weinig doorlatend, kalkrijk, 
voedzaam) terwijl tuinen aan het bos zure zandgrond hebben. Die 
is (te) goed doorlatend, arm en droog.

Groenblijvende naaldbomen zijn nu niet de beste keus. Via hun 
naalden verdampen ze het hele jaar water. Coniferenhagen kun je 
dus maar beter niet meer aanplanten maar met een muur of schut-
ting dien je de natuur en jezelf niet. Onnatuurlijke erfafscheidingen 
nemen geen CO2 op, vangen geen fi jnstof af en maken je tuin 
heter. Kies liever voor schaduw biedende loofbomen of struiken, 
soorten die tegen een stootje kunnen. Groene tuinen dragen bij 
aan je gezondheid en zijn belangrijk om vogels, vlinders en andere 
kleine diertjes te laten overleven. 

Vraagbaak
Houd bij de aanschaf van bomen en planten nog wel rekening met 
vorstbestendigheid. Het kan nog altijd vriezen in drie van de vier 
jaargetijden. Vraag in het tuincentrum om advies. Raadpleeg bij 
voorkeur meerdere bronnen en vergelijk ze wanneer u zich thuis 
al vast voorbereid met behulp van boeken of internet. Bedenk dat 
bomen en struiken groter kunnen worden dan aangegeven, vooral 
nu het aantal zonuren en de temperatuur stijgen.
Voor een eerste oriëntatie kunt u bijvoorbeeld onderstaande 
websites raadplegen.
https://www.hortipoint.nl/vakbladvoordebloemisterij/droogtebe-
stendige-planten/
https://www.groenvanbijons.be/bomen-die-goed-zijn-voor-het-
klimaat
https://appeltern.nl/nl/tuinadvies/tuinieren/welke_planten_kun-
nen_het_best_tegen_droogte/

Liesbeth Dirkse
namens IVN Geldrop 

RUIMTE/RUIMTELIJKE ORDENING
BOUWEN EN WONEN

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Grote Bos 2 in Geldrop
Datum ontvangst : 31 juli 2020
Omschrijving : in gebruik nemen nieuwe huisvesting
Zaaknummer : 20200395

Locatie : Heilige Geeststraat 4 in Geldrop
Datum ontvangst : 31 juli 2020
Omschrijving : verbouwen woonhuis
Zaaknummer : 20200396

Locatie : Wilgenhof ongenummerd 
   (openbare ruimte nabij 
   huisnummer 27) in Geldrop
Datum ontvangst : 4 augustus 2020
Omschrijving : kappen twee wilgen in verband met   
   stamschade
Zaaknummer : 20200397

Locatie : Brugstraat 81 in Mierlo
Datum ontvangst : 7 augustus 2020
Omschrijving : plaatsen keerwand
Zaaknummer : 20200398

Locatie : Waterpoort 90 in Geldrop
Datum ontvangst : 9 augustus 2020
Omschrijving : plaatsen kap op garage
Zaaknummer : 20200399

Locatie : Burgemeester Termeerstraat 
   ongenummerd (openbare ruimte 
   nabij huisnummer 29) in Mierlo
Datum ontvangst : 12 augustus 2020
Omschrijving : kappen 10 eiken in verband met 
   herinrichting openbaar gebied
Zaaknummer : 20200402

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning (1)

Locatie : Heer van Scherpenzeelweg 18
   in Mierlo
Omschrijving : moderniseren antenne-opstelpunt
Zaaknummer : 20200333

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning met 
reguliere procedure (2)

Locatie : Kasteelweg 25 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 13 augustus 2020
Omschrijving : plaatsen twee tijdelijke woonunits
Zaaknummer : 20200300

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Locatie : Beneden Beekloop 73 in Geldrop
Verzenddatum besluit : 12 augustus 2020
Omschrijving : plaatsen terrasoverkapping
Zaaknummer : 20200301

www.facebook.com/
gemeente.geldropmierlo
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Locatie : Heer Dickbierweg 49 in Mierlo
Verzenddatum besluit : 12 augustus 2020
Omschrijving : vergroten dakkapel
Zaaknummer : 20200246

Locatie : Bogardeind ongenummerd 
   (openbare ruimte nabij 
   huisnummer 146) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 13 augustus 2020
Omschrijving : kappen plataan in verband met 
   stormschade
Zaaknummer : 20200349

Locatie : Industrieweg ongenummerd 
   (openbare ruimte nabij 
   huisnummer 13) in Mierlo
Verzenddatum besluit : 13 augustus 2020
Omschrijving : rooien boom in verband met revitalisering  
   De Smaale
Zaaknummer : 20200374

Locatie : Kapelweg ongenummerd 
   (openbare ruimte nabij 
   huisnummer 42) in Mierlo
Verzenddatum besluit : 13 augustus 2020
Omschrijving : kandebaleren drie haagbeuken in 
   verband met ernstige wortelopdruk
Zaaknummer : 20200375

Locatie : Vesperstraat ongenummerd 
   (openbare ruimte nabij 
   huisnummer 33) in Mierlo
Verzenddatum besluit : 13 augustus 2020
Omschrijving : rooien drie bomen in verband met 
   aanleggen parkeerplaats
Zaaknummer : 20200362

Locatie : Hofstraat ongenummerd 
   (openbare ruimte tussen Heuvel en   
   Hofstraat) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 13 augustus 2020
Omschrijving : kappen 5 bomen in verband 
   met herinrichting openbare ruimte
Zaaknummer : 20200324

Locatie : Hertogenlaan ongenummerd 
   (openbare ruimte nabij 
   huisnummer 12) in Geldrop
Verzenddatum besluit : 13 augustus 2020
Omschrijving : kappen boom in verband met sterk 
   verminderde conditie
Zaaknummer : 20200348

Kennisgeving ontwerpbesluit aanvraag 
omgevingsvergunning en rectifi catie

Locatie : De Loo 118 in Mierlo
Omschrijving : oprichten woonhuis
Zaaknummer : 20200256

Inzagetermijn
Het besluit en overige stukken liggen vanaf 21 augustus 2020 
zes weken ter inzage. Om de stukken in te zien maakt u een 
afspraak via www.geldrop-mierlo.nl of telefoonnummer 14 040. 
Tegen dit besluit kunt u binnen deze periode uw zienswijze 
indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 10101, 5660 
GA Geldrop. Tijdens deze periode  kunt u ook een mondelinge 
zienswijze indienen. U kunt alleen beroep tegen het uiteindelijke 
besluit indienen als u een zienswijze heeft ingediend tegen het 
ontwerpbesluit. Voorwaarde is wel dat u belanghebbende bent. 
De besluiten kunt u ook bekijken op de gemeente website.

Waarom rectifi catie
De eerdere wijze van publiceren op 6 augustus 2020 was niet 
volledig.

Inzagetermijn en bezwaar maken?

Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Dit is een ken-

nisgeving. 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-Mierlo. Als het spoed heeft, kunt u tegelijk 
met uw bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voor-
ziening 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 con-
tact op met de gemeente via telefoonnummer (040) 289 38 93.

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING ‘HET OPRICHTEN 
VAN EEN WOONHUIS AAN DE LOO 118” EN RECTIFICATIE 
EERDERE PUBLICATIE

U kunt reageren op de ontwerp-omgevingsvergunning “het 
oprichten van een woonhuis aan De Loo 118”. Met deze ontwerp-
omgevingsvergunning wijken burgemeester en wethouders af 
van het bestemmingsplan ‘Mierlo’ Hieronder leggen wij uit wat dit 
precies betekent. Ook leest u hoe u kunt reageren.

Waar gaat de ontwerp-omgevingsvergunning over?
Met de ontwerp-omgevingsvergunning wijken burgemeester en 
wethouders af van het bestemmingsplan ‘Mierlo’ met toepassing 
van in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. Dit doen burgemeester en wethou-
ders om een woning op het perceel Kasteelweg 28 aan de zijde 
van De Loo tussen de nummers 120 en 110 mogelijk te maken. 

Waarom nieuwe publicatie?
Wij publiceren opnieuw omdat de wijze van publiceren op 6 
augustus 2020 niet volledig was.

U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning bekijken
U kunt van vrijdag 21 augustus 2020 tot en met donderdag
1 oktober 2020  de volgende stukken bekijken:
• de ontwerp-omgevingsvergunning 
• de onderbouwing van de ontwerp-omgevingsvergunning met 

bijehorende onderzoeken
• de aanvraag omgevingsvergunning

Om de stukken in te zien maakt u een afspraak via www.geldrop-
mierlo.nl of telefoonnummer 14 040. Op deze wijze kunnen de 
passende maatregelen i.v.m. Corona worden genomen. U kunt 
de ontwerp-omgevingsvergunning en de onderbouwing van de 
ontwerp-omgevingsvergunning ook bekijken op de gemeentelijke 
website via www.geldrop-mierlo.nl.
 
U kunt reageren op de ontwerp-omgevingsvergunning
U kunt reageren op de ontwerp-omgevingsvergunning. Uw 
reactie noemen we een zienswijze. U kunt reageren van vrijdag 
21 augustus 2020 tot en met donderdag 1 oktober 2020. U kunt 
dit schriftelijk doen of mondeling. Wilt u schriftelijk reageren? 
Stuurt u dan een brief aan burgemeester en wethouders van 
Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Geef in uw 
brief aan dat deze over de ontwerp-omgevingsvergunning ‘op-
richten van een woning de Loo 118” gaat. Geef ook aan waarom 
u het wel of niet eens bent met de ontwerp-omgevingsvergun-
ning. U kunt ook per e-mail reageren en uw e-mail sturen naar 
r.d.bont@geldrop-mierlo.nl. Wilt u mondeling reageren? Maakt u 
hiervoor dan op tijd een afspraak met Rosalie de Bont of Yvonne 
de Kok van de afdeling Ruimte, via telefoonnummer 14 040.

Wat gebeurt er na de ontwerp-omgevingsvergunning?
Het gaat hier om een ontwerp-omgevingsvergunning. Burge-
meester en wethouders nemen na afl oop van de periode van 
terinzagelegging een defi nitief besluit. Zij nemen dan ook een 
besluit over eventuele zienswijzen.

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met Rosalie de 

Bont of Yvonne de Kok van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 
14 040. 

WET MILIEUBEHEER 

VOORNEMEN TOT HET OPLEGGEN VAN 
MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo maken op 
grond van de Wet milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht 
bekend, dat er een melding is ingediend op grond van het 
“Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer” 
voor:

• Het uitbreiden van tennisaccommodatie” De Mast” aan de 
Bosrand 125 in Geldrop. De uitbreiding bestaat uit de aanleg 
van maximaal 3 padelbanen ten zuiden van het verenigings-
gebouw. De melding is ingediend op 31 juli 2020.

Omdat de tennisvereniging in de avondperiode bij enkele 
woningen niet aan de geluidnorm kan voldoen zijn wij van plan 
om, door middel van maatwerkvoorschriften, in de avondperiode 
een hogere geluidbelasting toe te staan.
De melding, het akoestisch rapport, het voornemen tot het 
opleggen van maatwerkvoorschriften en andere stukken die van 
belang zijn liggen van 21 augustus t/m 1 oktober 2020 (6 weken) 
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.

Binnen deze termijn kunnen zienswijzen worden ingebracht. Voor 
een toelichting op de stukken, ook buiten de genoemde uren, 
kunt u telefonisch een afspraak maken met Jos van Hoeij (tel. 
040 – 289 37 83).

De schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan ons 
college van B&W, Postbus 10101, 5660 GA in Geldrop. De ziens-
wijzen moeten worden ondertekend en tenminste bevatten:
• uw naam en adres;
• de datum;
• een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijzen zijn 

gericht;
• de motivering/onderbouwing van de zienswijzen.

Het is ook mogelijk om, gedurende de termijn dat het voornemen 
ter inzage ligt, mondeling zienswijzen in te brengen. Hiervoor kan 
telefonisch een afspraak worden gemaakt.

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het volgende 
verkeersbesluit is genomen:

• Aanpassen grens bebouwde kom Burgemeester Termeerstraat 
(VKB 2020-2A d.d. 11 augustus 2020)

Inzage, bezwaar en beroep
Het verkeersbesluit ligt vanaf vrijdag 21 augustus 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 belang-
hebbende 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 waarte-
gen 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-Herto-
genbosch.


