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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

    

RAAD VERGADERT DIGITAAL

Vanwege de lockdownmaatregelen wordt een 
aantal vergaderingen voorlopig digitaal gehouden. 
Belangstellenden kunnen de vergadering, zoals 
gebruikelijk, via de livestream (www.meierijstad.nl/
videoregistraties) volgen. Kijk voor actuele informatie op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender. 

BEELDVORMENDE AVOND 6 JANUARI (DIGITAAL) 

Op het programma staat:    
• Startgesprek Uitdaagrecht
Het ‘uitdaagrecht’ is een participatie-instrument waarmee 
(groepen van) inwoners de mogelijkheid krijgen om een 
collectieve voorziening of publieke taak van de gemeente 
over te nemen. Inclusief het daarvoor beschikbare budget. 
Omdat zij denken het beter, goedkoper of effi ciënter 
te kunnen doen. De vorm van het uitdaagrecht is per 
gemeente in te vullen. In het startgesprek staat de vraag 
centraal of we in Meierijstad willen werken met een 
dergelijk uitdaagrecht, en zo ja, met welke voorwaarden?

• Transitievisie Warmte
Wat zijn de meest kansrijke opties voor alternatieve energie 
per wijk? Aan de hand van een kaart wordt ingezoomd op 
een paar wijken om uit te leggen hoe de raad de kaart 
kan lezen. Er is ruimte voor zowel vragen als meningen 
en discussie. 

Deze beeldvormende bijeenkomst is de opmaat naar 
het vaststellen van het technisch/inhoudelijk kader. Na 
besluitvorming in april 2021 zal er aan de technische inhoud 
niet veel meer wijzigen. De periode april-december 2021 
zal vooral gebruikt worden om nog dieper het gesprek aan 
te gaan met inwoners, vooral in de potentiële startwijken.

BEELDVORMENDE AVOND 7 JANUARI (DIGITAAL)

Op het programma staat:
• Jeugd in Meierijstad
Hoeveel jeugdigen ontvangen jeugdhulp in Meierijstad en 
welke kosten zijn hiermee gemoeid? Wat valt er eigenlijk 
allemaal onder de reikwijdte van de jeugdwet en hoe 
vertaal je dit in de verordening? Hoe ziet de hulp rondom 
dyslexie eruit en wie heeft hierbij welke rol?

Meepraten?
Tijdens de beeldvormende avonden kunnen kijkers thuis 
vragen stellen en/of reageren via een sms of WhatsApp 
bericht. Het telefoonnummer verschijnt tijdens de 
livestream in beeld. 

COMMISSIE RUIMTE, 
ECONOMIE EN BEDRIJFSVOERING 20 JANUARI

Op de agenda staat:
Bestemmingsplannen:
-  Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening Vresselseweg 32
-  Schootsestraat 50, Schijndel
-  Buitengebied Veghel, herziening Pater Vervoortstraat 

ongenummerd. 

Aangepaste fi nanciële verordening
Motie vreemd aan de orde Gemeentebelang Meierijstad: 
Natuurinclusief beleid.

Inspreken
Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Neem 
dan contact op met de griffi e (e-mail griffi e@meierijstad.nl 
of tel. 14 0413). Aanmelding is mogelijk tot 19 januari, 12.00 
uur. De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 21 JANUARI

Op de agenda staat:
-  Erfgoedvisie gemeente Meierijstad 2020 – 2030
-  Denkrichting uitvoeringsplan Omnipark Erp

Inspreken
Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Neem 
dan contact op met de griffi e (e-mail griffi e@meierijstad.nl 
of tel. 14 0413). Aanmelding is mogelijk tot 20 januari, 12.00 
uur. De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer hierover weten? 
Zie de vergaderstukken op www.meierijstad.nl/
vergaderkalender. 

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

6 januari: Beeldvormende avond (digitaal)
7 januari: Beeldvormende avond (digitaal)
20 januari: Commissie Ruimte, Economie en   
 Bedrijfsvoering
21 januari: Commissie Mens en Maatschappij
28 januari: Raadsvergadering 

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende 
avonden weten? Hebt u vragen? Neem dan contact op met 
de griffi e (telefoon 14 0413 of e-mail griffi e@meierijstad.nl).

INSCHRIJVEN VOOR BOUWKAVELS IN ERP

Vanaf 7 januari tot en met 22 januari 2021 kunnen inwoners 
van Meierijstad of daarbuiten inschrijven voor een kavel, 

die in plan De Bolst te Erp in de verkoop gaan. De kavels 
zijn bedoeld voor het bouwen van een vrijstaande woning.
In dit plan geeft de gemeente 7 kavels uit voor de bouw 
van vrijstaande woningen. In het uitgifteprotocol staat 
beschreven hoe geïnteresseerden zich voor een kavel 
kunnen inschrijven en op welke manier de kavels worden 
verloot. Het uitgifteprotocol, het verkavelingsplan, het 
inschrijfformulier en de grondprijzen kunt u downloaden 
op www.meierijstad.nl/debolst .
Indien de vraag groter is dan het aanbod, vindt op maandag 
25 januari een loting plaats bij de notaris.
Na de loting zullen wij betrokkenen informeren over het 
lotnummer en de toebedeelde kavel.

BIN MEIERIJSTAD IS 
OP ZOEK NAAR BESTUURSLEDEN!

Stichting Buurt Informatie Netwerk Meierijstad (BIN) is een 
stichting met als doelstelling het handhaven en bevorderen 
van veiligheid en leefbaarheid in Meierijstad.

BIN Meierijstad:
• biedt ondersteuning bij het houden en opzetten 

van looprondes in wijken en het opstarten van 
buurtwhatsapp-groepen;

• organiseert bijeenkomsten samen met partners ten 
behoeve van de veiligheid en leefbaarheid;

• houdt periodiek overleg met de partners, namelijk 
politie en gemeente.

BIN Meierijstad is op zoek naar een

Voorzitter (m/v), enkele uren per week
Van de voorzitter (m/v)  wordt verwacht, dat hij/zij contact 
onderhoudt met gemeente en politie, periodiek overlegt 
met overige bestuursleden over voortgang van lopende 
acties en evenementen.

En een

Secretaris/penningmeester (m/v), enkele uren per 
week
De secretaris/penningmeester plant en notuleert het 
periodiek overleg van het bestuur en onderhoudt 
contact met beheerders van whatsappgroepen en 
buurtcoördinatoren van loopgroepen. Als penningmeester 
bewaakt hij/zij de bankrekening, die jaarlijks gevoed wordt 
door een gemeentelijke subsidie.

Wat biedt BIN Meierijstad?
• een inwerktraject door de huidige bestuursleden
• een kilometervergoeding voor noodzakelijke reizen 

binnen of buiten Meierijstad. U ontvangt geen 
vrijwilligersvergoeding

Lijkt dit iets voor u? En wilt u 
zich graag inzetten voor een 
veilige en leefbare gemeente? 
U kunt zich aanmelden via 
info@binmeierijstad.nl voor een 
oriënterend gesprek. Ook als u 
zich op een andere manier wilt 
inzetten voor BIN Meierijstad. 


