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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

    

TERUGBLIK BEELDVORMENDE AVOND 11 MAART

Bent u benieuwd hoe de beeldvormende avond verlopen 
is? Wilt u weten wat er besproken is? U kunt de vergadering 
terugkijken via www.meierijstad.nl/videoregistraties.
Bij het terugkijken, kunt u kiezen voor automatische 
ondertiteling.

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 18 MAART

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

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 Hart: perspectief voor 

Meierijstadse jeugd
•  Motie vreemd aan de orde Lokaal Meierijstad: 

Vangnet voor starters en senioren op de eigen 
woningmarkt

*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 
www.meierijstad.nll/vergaderkalender.

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 voor meer informatie 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

BEELDVORMENDE AVOND 7 APRIL

Op het programma staat:
• Procesaanpak uitvoeringsplannen 

afwegingskader Wind

Toelichting op de procesaanpak voor het opstellen van 
uitvoeringsplannen afwegingskader Wind. Hierbij zal –
voor zover mogelijk- ook in worden gegaan op de stand 
van zaken en het proces om tot defi nitieve zoekgebieden 
te komen. 

•  Stand van zaken dienstverlening / 
informatiebeleidsplan gemeente Meierijstad

Toelichting uitvoeringsprogramma dienstverlening: 
Hoe is de voortgang van projecten en activiteiten? Hoe 
willen we omgaan met de aanbevelingen vanuit het 
rekenkameronderzoek Dienstverlening?
Toelichting uitvoering informatiebeleidsplan vanuit i-visie: 
Hoe is de voortgang? Hoe ziet een doorkijk van de 
ontwikkelagenda ‘informatie gestuurd werken’ er uit?

Inspreken
Wilt u op één van deze onderwerpen of een ander 
onderwerp inspreken? Neem dan contact op met de griffi e 
(e-mail griffi e@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding 
is mogelijk tot 6 april, 12.00 uur. De spreektijd is maximaal 
vijf minuten per spreker. 

BEELDVORMENDE AVOND 8 APRIL 2021

Op het programma staat:
•  Ambities Omroep Meierij
De gemeente is verantwoordelijk voor het in stand houden 
van een lokale omroep. De afgelopen jaren heeft Omroep 
Meierij een professionaliseringsslag gemaakt om de 
continuïteit en kwaliteit van de programma’s te waarborgen. 
De omroep wil deze ingeslagen weg graag continueren 
en de gemeenteraad meenemen in haar plannen voor de 
toekomst. 

Inspreken
Wilt u op één van deze onderwerpen of een ander 
onderwerp inspreken? Neem dan contact op met de griffi e 
(e-mail griffi e@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding 
is mogelijk tot 7 april, 12.00 uur. De spreektijd is maximaal 
vijf minuten per spreker.

Meepraten?
Hebt u een vraag over een van de onderwerpen? Wilt 
u reageren op de presentaties? Stuur dan een sms of 
WhatsApp bericht. Het telefoonnummer verschijnt tijdens 
de livestream in beeld.

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

18 maart: Commissie Mens en Maatschappij
30 maart: Agendacommissie 
1 april:  Raadsvergadering
7 april:  Beeldvormende avond
8 april:  Beeldvormende avond

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

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende 
avonden weten? Kijk eens op de www.meierijstad.
nl/gemeenteraad. Daar vindt u informatie over de 
gemeenteraad, raadsleden, burgercommissieleden, 

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

TWEEDE KAMER VERKIEZINGEN 2021

LAATSTE STAND VAN ZAKEN

Op dinsdag 16 maart 11.00 
uur waren er al ruim 11.169 
stemmen uitgebracht via drive 
ins en de vroegstembureaus 
en briefstemmen. Dit is een 
opkomst van 17,7% Totaal 
aantal stemgerechtigden in 
Meierijstad is 63.106.

Vandaag is de laatste dag 
dat er gestemd kan worden 
op de ruim 50 stembureaus 
in Meierijstad, de drie drive-
ins en drie afgiftepunten 
voor het briefstemmen en de 
mobiele stembureaus in de 
verzorgingshuizen. Stemmen 
kan nog tot vanavond 21.00 
uur. Vergeet uw stempas en 
uw identiteitsbewijs niet mee 
te nemen.

20 MAART OPSCHOONDAG IN AANGEPASTE VORM 

Wegens corona-omstandigheden is het dit jaar helaas 
niet mogelijk om de Landelijke Opschoondag op 20 maart 
groots op te pakken. 

Wel vindt op 20 maart een opschoondag in beperkte 
omvang plaats. 
Doe ook mee door een opschoon-ommetje te maken in 
uw buurt om de buurt zwerfafvalvrij en mooier te maken. 
En zo doen we, op gepaste afstand, toch nog iets samen. 

Speciale vuilniszakken om op 20 maart zwerfafval 
te verzamelen kunt u afhalen bij de gemeentewerf/
milieustraat bij u in de buurt. Kijk voor de locaties en 
openingstijden op www.meierijstad.nl/milieustraat.

Als u zich 
aanmeldt bij www.
supportervanschoon.
nl/kaart/#kom-
in-actie ontvangt 
u een gratis 
opschoonpakket. 
Doe mee en 
maak op zaterdag 
20 maart een 
opschoon-ommetje.


