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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

De gemeenteraad van Meierijstad:

U gaat toch ook stemmen?

Tweede kamer Verkiezingen 17 maart 2021

BEELDVORMENDE AVOND 11 MAART

Deze beeldvormende avond vindt digitaal plaatst. 
Belangstellenden kunnen de bijeenkomst, zoals 
gebruikelijk, via de livestream 
(www.meierijstad.nl/videoregistraties) volgen. 
Kijk voor actuele informatie op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender 

Op het programma staat:
•  Stand van zaken duurzame mobiliteitsvisie 

Meierijstad
Wat is opgehaald? Hoe ziet de visie er op hoofdlijnen 
uit? Wat beslissen we nu en wat later? Hoe ziet het 
vervolgtraject eruit? Zijn er nog vragen en/of zaken om 
rekening mee te houden?

•  Leefgoed Veghel
Wat is de stand van zaken? Wat zijn de actuele 
ontwikkelingen? Wat is de gemeentelijke inbreng en de 
inbreng van partners in het Leefgoedconcept? Waar dient 
verder rekening mee gehouden te worden? Hoe ziet het 
vervolgproces er uit?

•  Circular Food Center (CFC)
Het CFC is een project van Samen Tegen Voedselverspilling 
(STV) in Meierijstad en één van de sleutelprojecten in de 
regiodeal. De ambitie is om van het CFC het Europese 
kennis-; innovatie- en ontmoetingscentrum op het gebied 
van voedselverspilling te maken. In een korte presentatie 
wordt u nader geïnformeerd over dit project. 

Meepraten?
•  Hebt u een vraag over één van de onderwerpen? Wilt 

u reageren op de presentaties? Stuur dan een sms 
of WhatsApp bericht. Het telefoonnummer verschijnt 
tijdens de livestream in beeld.

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 18 MAART

Als de Corona beperkingen het toestaan dan vindt deze 
vergadering fysiek plaats. Lukt dat niet, dan wordt er 
digitaal vergaderd.

Op de agenda staat:
•  Geactualiseerd normenkader 2018-2021 *
•  Denkrichting uitvoeringsplan Omnipark
•  Scenariokeuze optimalisatieonderzoek voormalig 

gemeentehuis Sint-Oedenrode
•  Financiering, aanschaf en implementatie van 

regiesysteem Sociaal Domein WMO en Jeugd
•  Motie vreemd aan de orde Lokaal Meierijstad: 

Vergroting kans woningtoewijzing voor eigen inwoners 
kernen

•  Motie vreemd aan de orde Hart: perspectief voor 
Meierijstadse jeugd

*De agendacommissie heeft bepaald om dit punt aan te 
merken als hamerstuk. Voor dit punt geldt geen spreektijd, 
tenzij een inspreker en/of een fractie zich hiervoor heeft 
gemeld. Raadpleeg voor de actuele stand van zaken de 
gemeentelijke website.

Inspreken
Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Neem 
dan contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl 
of tel. 14 0413). Aanmelding is mogelijk tot 17 maart, 12.00 
uur. De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

RAADSVERGADERING 1 APRIL 

De raad neemt op 1 april een besluit over de onderwerpen 
die op 18 maart in de commissie Mens en Maatschappij 
worden behandeld.
De commissie brengt advies uit over hoe de agendapunten 
in de raad te behandelen (hamer- of bespreekstuk). Een 
hamerstuk betekent dat fracties akkoord zijn met het 
voorstel. In de raad wordt hierover niet meer gesproken. Een 
bespreekstuk wordt wel in de raad besproken. Eventuele 
amendementen en moties worden bij de vergaderstukken 
geplaatst. Zie www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE 
(*DIGITAAL)

11 maart:   Beeldvormende avond * 
18 maart:   Commissie Mens en Maatschappij 
30 maart:   Agendacommissie 
1 april:        Raadsvergadering

Kijk voor actuele informatie op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

INFORMATIE GRIFFIE

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de griffie, 
telefoon 14 0413 of e-mail griffie@meierijstad.nl

TWEEDE KAMER VERKIEZINGEN 2021

GEWIJZIGDE STEMLOKALEN

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is 
de locatie van onderstaande stembureaus bij de komende 
verkiezingen anders dan u gewend bent. 

Ging u voorheen naar: Ga dan nu naar:
Zorgcentrum Joachim en 
Anna

Zusters Franciscanessen, 
Deken van Miertstraat 8

Zorgcentrum Aatrium Loods familie Verbeek, 
Kruigenstraat 5

Basisschool De Uilenbrink SBO De Wissel,  
Paul Rinkstraat 2

Verpleeghuis De 
Watersteeg

Gymzaal De Bunders,  
De Langedonk 1

Simeonshof Ter Aa Sport en 
Ontmoetingscentrum,  
Den Uil 1A

Voormalig gemeentehuis 
Schijndel

Museum Jan 
Heestershuis,  
Pompstraat 17

Mgr. Bekkershuis Gymzaal EBC Oost 
bij bs De Beemd, 
Smaldonkstraat 4

De Heerenmeester Het Gasthuis,  
Lidwinahof 70

Zorgcentrum Odendael De Beurs zalencentrum, 
Heuvel 44

Kantine 
Brandweerkazerne

Gymzaal Armenhoef bij 
Odaschool,  
Laan ten Bogaerde 7

Basisschool Kienehoef Sportzaal De Kienehoef, 
Frederikstraat 41

Een compleet overzicht van alle stembureaus vindt u op 
www.meierjstad.nl of www.waarismijnstembureau.nl.
 

HOE KUNT U STEMMEN ALS U 70 JAAR OF OUDER 
BENT?

Dit jaar heeft u als 70+er verschillende mogelijkheden om 
te stemmen.

Optie 1:
•  U kunt gaan stemmen bij een van de stemlokalen 

in de gemeente. Deze stemlokalen staan op 
de achterzijde van de kandidatenlijst. Deze 
kandidatenlijst wordt op 13 maart huis-aan-
huis bezorgd. Doe voor dat u gaat stemmen de 
gezondheidschak die bij uw stempluspas zit.
Meenemen: Uw stempluspas en uw identiteitsbewijs.



U krijgt op het stembureau een stembiljet om in te 
vullen. U hoeft dan niets op te sturen naar de gemeente.

Op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart zijn de 
volgende stembureaus open van 7.30 uur tot 21.00 uur:
•  Museum Jan Heestershuis, Pompstraat 17 Schijndel
•  Kasteel-Raadhuis Dommelrode, Burg. Wernerplein 1 

Sint-Oedenrode
•  Gemeentehuis Meierijstad, Stadhuisplein 1 Veghel
•  Wijnu gebouw, Wilgenstraat 15 Veghel
•  Raadhuis Erp, Hertog Janplein 9 Erp

Op woensdag 17 maart kunt u terecht bij alle stembureaus. 
Kijk op de achterzijde van de kandidatenlijst welk 
stembureau bij u in de buurt zit.

Optie 2:
•  U kunt gebruik maken van één van de drive ins waar u 

vanuit uw auto kunt stemmen. Deze zijn van maandag 
15 tot en met woensdag 17 maart van 7.30 uur tot 
21.00 uur geopend. De drive in vindt u bij de werf in 
Veghel en Schijndel en bij manege de Pijnhorst in 
Sint-Oedenrode.
Meenemen: Uw stempluspas en uw identiteitsbewijs. 
U krijgt bij de drive ins een stembiljet om in te vullen.  
U hoeft dan niets op te sturen naar de gemeente.

Optie 3:
•  U kunt ook gebruik maken van briefstemmen. U kunt 

nu al uw stem per brief uitbrengen. Dit briefstemmen 
leggen we graag wat nader uit:

Alle inwoners van 70 jaar of ouder hebben een stempluspas 
ontvangen en een briefstempakket met daarin:
•  Briefstembiljet
•  Envelop met adres
•  Envelop zonder adres
•  Uitleg over hoe u uw stem uit kunt brengen per brief

Briefstemmen doet u zo:
1. Vul het briefstembiljet in
2. Doe uw ingevulde stembiljet in de envelop met de tekst 

Briefstembiljet. Sluit de envelop;
3. Zet uw handtekening op de voorkant (rechtsonder) van 

uw stempluspas;
4. Doe de envelop met het briefstembiljet en uw 

stempluspas in de retourenvelop;
5. Doe de briefstem uiterlijk 12 maart vóór 17.00 uur op de 

post of lever deze voor 17 maart 2021, 21.00 uur in bij 
een afgiftepunt:

6. Bij de afgiftepunten kunt u iedere werkdag terecht van 
10 maart t/m 16 maart 2021 van 9.00 uur tot 17.00 uur 
en op 17 maart 2021 van 7.30 uur tot 21.00 uur.

Gemeente Meierijstad heeft 3 afgiftepunten:
•  Bibliotheek Veghel, Markt 1 Veghel
•  Bibliotheek Schijndel, Markt 20 Schijndel
•  Bibliotheek Sint-Oedenrode, Markt 30 Sint-

Oedenrode

Voor vragen over het stemmen per brief kunt u het 
landelijke nummer bellen: 0800-1351. Dit telefoonnummer 
is 7 dagen per week, van 08.00-20.00 uur bereikbaar.

Optie 4: Alleen voor bewoners van de zorgcentra
• Bewoners van de zorgcentra kunnen op 17 

maart stemmen bij een mobiel stembureau in de 
verzorgingshuizen

 
De tijden en locaties zijn als volgt:
•  Odendael van 8.30 uur tot 12.00 uur
•  Watersteeg van 8.30 uur tot 12.00 uur
•  Mgr. Bekkershuis van 13.00 tot 15.00 uur
•  Aatrium van 13.00 uur tot 15.00 uur
•  Barbara en Annahof van 16.00 uur tot 19.30 uur
•  Joachim en Anna van 16.00 uur tot 17.00 uur
•  Simeonshof van 18.00 tot 20.00 uur

Optie 5: U geeft een volmacht 
• Wilt u liever niet briefstemmen of zelf naar een 

stembureau komen of heeft u coronaklachten, dan 
kunt u ook iemand laten machtigen. Dan geeft 
u dit aan op de achterkant van uw stempas. De 

gemachtigde moet een kopie van uw identiteitsbewijs 
meenemen naar het stembureau. Wilt u iemand 
machtigen een andere gemeente? Dan moet u dat 
schriftelijk aanvragen. Kijk voor meer informatie op 
www.meierijstad.nl/verkiezingen. 
 

BRABANT WOONT SLIM ZOEKT LOKALE 
BEDRIJVEN VOOR VERDUURZAMING WONINGEN

BRABANT WOONT SLIM  (www.brabantwoontslim.nl) is 
op zoek naar lokale bedrijven die zich bezig houden met het 
realiseren van verduurzamingsmaatregelen of advisering 
op het gebied van verduurzaming. Deze bedrijven kunnen 
zich kosteloos presenteren op het aanbiedersplatform van 
Brabant Woont Slim. Brabant Woont Slim is hèt regionale 
energieloket van 14 gemeenten in Noordoost-Brabant voor 
particulieren met vragen over de verduurzaming van de 
eigen woning. Dit loket is de ideale plaats om uw diensten 
en producten aan te bieden. Met uw kennis en kunde kan 
uw bedrijf een belangrijke rol spelen bij de verduurzaming 
van de woningen in Meierijstad. Wij 
nodigen u graag uit om mee te doen.

Wanneer u zich aanmeldt en voldoet aan de kwaliteitseisen, 
komt uw bedrijf op de aanbiederspagina te staan van 
Brabant Woont Slim. Elke gemeente heeft zijn eigen 
aanbiederspagina en lokale aanbieders komen op deze 
pagina bovenaan te staan. Uw diensten worden daardoor 
makkelijk gevonden door de inwoners van Meierijstad, 
maar ook door inwoners van de overige gemeenten. 

Aanmelden
Aanmelding en deelname aan Brabant Woont Slim is gratis 
voor bedrijven. Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? 
Neem dan contact op via 
communicatie@brabantwoontslim.nl of 085-0410070. Of 
schrijf uw bedrijf direct in op https://brabantwoontslim.nl/
actiepagina/aanmelden-als-gespecialiseerd-bedrijf
 

TIJDELIJKE ONDERSTEUNING NOODZAKELIJKE 
KOSTEN (TONK)

Is door de coronamaatregelen uw inkomen gedaald en 
kunt u door de coronamaatregelen noodzakelijke kosten 
als woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien 
helpen. 

Wat is de TONK?
De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten. Dit is een bijstandsuitkering van de gemeente 
voor het geval u weinig inkomen heeft als gevolg van de 
coronamaatregelen en u problemen heeft met het betalen 
van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de 
hypotheekrente. 

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?
U kunt de TONK- uitkering alléén aanvragen als u door 
de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen en 
daardoor uw noodzakelijke woonkosten niet meer kunt 
betalen. Hierbij moet er een minimaal inkomstenverlies 
van 30% zijn. Ook mag uw privévermogen niet hoger zijn 
dan gezamenlijk € 31.340,-  op 31 december 2020. 

TONK als laatste mogelijkheid
Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling 
of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-
uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in 
aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze 
regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te 
betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering. 
Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan 
kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?
Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-
uitkering te berekenen kijken we naar:
•  de hoogte van uw (woon)kosten;
•  uw inkomen (van u en uw partner) op dit moment; 
Voor meer informatie en het aanvragen van een TONK 
uitkering, kunt u terecht op www.meierijstad.nl/TONK

PODCAST MEIERIJSTAD MIJMERT

Vier jonge journalisten gaan op pad voor podcastserie 
Meierijstad Mijmert. Met deze podcastserie besteedt 
Meierijstad aandacht aan de impact die corona heeft op 
onze gemeente.
Vandaag stelt de laatste journalist zich voor. 

Tom woont in Wijbosch en volgde 
aan Fontys Hogescholen de 
opleiding tot leerkracht (Pabo). 
Sinds drie jaar is Tom werkzaam 
op een basisschool in Wijbosch 
en daarnaast is hij actief in de 
mediawereld. Zo heeft hij zich 
ingezet voor TV Schijndel en 
Omroep Meierij en inmiddels ook 
voor Omroep Brabant, waar hij 
twee dagen in de week werkt. Daarnaast heeft hij zijn 
eigen mediabedrijf, TomBerkersMedia. 

“Ik neem deel aan dit project, omdat ik ontzettend graag wil 
weten hoe medebewoners van Meierijstad deze periode 
hebben beleefd en dit wil ik delen, omdat je nu eenmaal 
niet allemaal bij elkaar op de koffie kunt nu. Daarnaast 
is het een periode die de geschiedenisboeken in gaat en 
daar mogen de verhalen uit onze mooie gemeente niet in 
ontbreken. Wat past er dan beter dan een podcast waarin 
de verhalen van nu komen, echt iets van deze tijd!”  

ENQUÊTE MILIEUSTRATEN

Studenten van de Avans Hogeschool doen op dit moment 
voor de gemeente een onderzoek naar het gebruik van de 
milieustraten in Meierijstad, het ‘ontspullen’ van uw huis en 
hergebruik van afval. 
Wij zijn benieuwd naar uw mening. 
Vul daarom bijgaande enquête in, het kost slechts een 
paar minuten. 
De enquête vindt u op: 
www.meierijstad.nl/enquetemilieustraat.

Namens de studenten, alvast dank voor het invullen!

 

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Dr. van 
Beurdenstraat 10 

verbouwen van een woonhuis

Boxtelseweg 34 wijzigen/verbouwen van 
een varkensstal naar een 
bedrijfsruimte

Evenementenvergunning
Jansenpark Screaming Billy’s Third Coolbox 

Concert 12 september 2021

Beëindiging aanvraag
Hoofdstraat 69-69.01  herbestemmen van een pand 

tot winkel en woonruimte

VERDAGINGSBESLUITEN

Schootsestraat 59 aanleggen van 2 keer een inrit 
met duiker

Duinweg 23 A intern verbouwen van kantoor 
arbeidsmigranten

Schootsehoef 6 plaatsen van tijdelijke woonunits

Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het 
digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële 
publicatie. Abonneer u op de e-mailservice of download 
de app om berichten digitaal te ontvangen via 
www.overuwbuurt.overheid.nl.


