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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

TERUGBLIK COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 
18 MAART

Bent u benieuwd hoe de commissievergadering 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 25 MAART

Tijdens de commissievergadering van 18 maart zijn niet 
alle agendapunten behandeld. Daarom is er een extra 
commissievergadering op 25 maart. Op de agenda staat:
•  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

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

RAADSVERGADERING 1 APRIL 

De raad neemt op 1 april een besluit over de onderwerpen 
die op 18 en 25 maart in de commissie Mens en 
Maatschappij zijn behandeld. Op de agenda staat:
•  Benoeming burgercommissielid
•  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

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 definitieve 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?

•  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 griffie 
(e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding 
is mogelijk tot 6 april, 12.00 uur. De spreektijd is maximaal 
vijf minuten per spreker. 

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende 
avonden weten? Kijk eens op de 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender. Hebt u vragen? 
Neem dan contact op met de griffie, telefoon 14 0413 of 
e-mail griffie@meierijstad.nl.

VOORNEMEN WIJZIGING VAN HET 
BESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED 
SINT-OEDENRODE‘ VOOR NIEUWENHUIZEN 5 TE 
SINT-OEDENRODE

Het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode, 
wijzigingsplan Nieuwenhuizen 5’ ligt met ingang van 
donderdag 25 maart tot en met woensdag 5 mei 2021 
ter inzage in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te 
Veghel, gedurende openingstijden. Tevens is het ontwerp 
bestemmingsplan elektronisch raadpleegbaar via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode, 
wijzigingsplan Nieuwenhuizen 5’ voorziet in de 
vormverandering van het agrarisch bouwvlak ter plaatse 
van Nieuwenhuizen 5 te Sint-Oedenrode ten behoeve van 
de nieuwbouw van een emissiearme melkveestal. Voor 
de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het 

ontwerp wijzigingsplan kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl. 

6 APRIL: ONLINE INFORMATIEAVOND OVER 
ZONNEPARKEN IN MEIERIJSTAD 

Zonneparken zorgen voor een verandering in de omgeving 
van inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden. De 
gemeente vindt het belangrijk dat omwonenden en andere 
belanghebbenden op een goede wijze betrokken worden. 
Tijdens de online informatieavond legt de gemeente uit 
waarover u als belanghebbende, inwoner of omwonende 
kunt meepraten bij de totstandkoming van een zonnepark 
en wat financiële deelname inhoudt. Daarnaast 
beantwoorden we de vragen die u daarover heeft.  

Datum & tijd
Datum:  dinsdag 6 april 2021, 19:30 uur – 20:30 uur

Aanmelden voor de online informatieavond
U kunt zich aanmelden voor de online informatieavond 
door een e-mail te sturen naar duurzaam@meierijstad.nl. 
Aanmelden kan tot 6 april 12.00 uur. U ontvangt 
voorafgaand een link waarmee u kunt deelnemen aan de 
Microsoft Teams bijeenkomst. 

Vooraf al uw vraag stellen
Heeft u een specifieke vraag? Stel deze dan voor 31 maart 
in een e-mail aan duurzaam@meierijstad.nl. Zo kunnen 
we zo veel mogelijk vragen beantwoorden tijdens de online 
informatieavond. Bent u niet in staat deel te nemen, maar 
heeft u wel een vraag? Stel uw vraag dan in een e-mail 
aan duurzaam@meierijstad.nl.

Meer informatie over zonneparken in Meierijstad
Meer informatie over zonneparken in Meierijstad vindt 
u op: https://www.meierijstad.nl/duurzaamheid/zon-en-
wind_43729.

1 APRIL: WEBINAR AUTISME  

Tijdens de Nationale Autismeweek besteden wij als 
gemeente extra aandacht voor mensen met autisme. 
Daarom organiseren we een webinar op 1 april.
Tijdens dit webinar komen de volgende onderwerpen aan 
de orde: wat is autisme, aan welke signalen kunt u het 
herkennen en wat kunt u doen om iemand met autisme te 
ondersteunen.

Het programma begint om 15.50 uur met en duurt tot 
17.00 uur. Psycholoog Lotte te Hove en orthopedagoog 
Marlou van den Bosch verzorgen dit webinar.  Ook is er 
gelegenheid om vragen te stellen.

U kunt zich aanmelden via meedoen@meierijstad.nl. Na 
aanmelding voor deze online presentatie, ontvangt u een 
bevestigingsmail met verdere informatie.



WIJZIGING HONDENUITLAATROUTE MARIAHEIDE

De huidige uitlaatroute in Mariaheide is door de bouw van 
woningen inmiddels midden in een jonge wijk en pal voor 
uitritten komen te liggen. Het college van burgemeester en 
wethouders heeft daarom op verzoek van aanwonenden 
besloten de route te wijzigen waardoor deze weer 
overwegend aan de rand van het buitengebied komt te 
liggen. Dit besluit kunt u raadplegen op: https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-82742.html.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden tot 20 april 2021 
bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en 
wethouders. 

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Schootsestraat 42 bouwen van een woning
Hyacinthof 26 bouwen van een schuur met 

overkapping in de achtertuin
Lorentzweg 6 verbouwen van een be-

drijfspand
Tiboschlaan 27 realiseren van een carport en 

erfafscheiding
Vicaris Aertsweg 4 verbouwen en uitbreiden van 

een woning
Molendijk-Noord 52 uitbreiden van een voormalige 

boerderij
Borne 27 kappen van 10 moeraseiken
Gasthuisstraat 29 uitbreiden van de woning

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Boschweg 90-104 
even Pastorietuin  

bouwen van 8 patiowoningen

Terrasvergunning
De Glazen Boerde-
rij 1 

tweede verlenging tijdelijke 
uitbreiding terras Le Verre

Hoofdstraat 113 tweede verlenging tijdelijke uit-
breiding terras Het Tramhuys

Plein 1944 30 tweede verlenging tijdelijke 
uitbreiding terras Triangel-Bar

Hoofdstraat 102 tijdelijke uitbreiding terras De 
Koffiemolen

Hoofdstraat 145 tweede verlenging tijdelijke 
uitbreiding terras Tapperij de 
Beurs/Citytheater

Boschweg 105 tweede verlenging tijdelijke 
uitbreiding terras Holy Cow

Markt 23 tweede verlenging tijdelijke 
uitbreiding terras Jansen en 
Jansen

Markt 4 tweede verlenging tijdelijke uit-
breiding terras ‘t Onderonsje

Hoofdstraat 96 tweede verlenging tijdelijke 
uitbreiding terras Brasserie 
Lieveling

Hertog Jan II laan 40  tijdelijk gebruik gemeentegrond

VERDAGINGSBESLUITEN

Kerkendijk 112 uitbouwen van de bestaande 
garage

Kortenaerstraat 13 plaatsen van een dakkapel
Kerkendijk 
ongenummerd 

plaatsen van 17 tijdelijke DUO 
woningen

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

Hoofdstraat 190 verbouwen van een monumen-
taal pand tot een woonzorg-
gebouw ten behoeve van 22 
onzelfstandige zorgeenheden

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.

Dit keer gaan we in gesprek met Jamaa Oueqqas. Jamaa is sinds februari 2020 betrokken bij het klantonderzoek en bij het project Investeren in Klantbeleving. 
Jamaa zorgt er voor dat gegevens van de klantprocessen worden aangeleverd. Zij verwerkt deze gegevens tot driemaandelijkse managementrapportages. 
Deze rapportages leiden tot veel inzicht en laten zien waar we als gemeente staan in relatie tot de wensen en verwachtingen van onze inwoners. Want dat is uiter-
aard de ‘reden van bestaan van een gemeente’, daar doen we het voor. 

Klantinfocus
“We sturen een korte vragenlijst aan inwoners, die een dienst of product van ons als gemeente hebben ontvangen. Op deze vragenlijst kan de klant een rapport-
cijfer invullen over de dienstverlening, complimenten of verbetertips geven en aangeven of men telefonisch benaderd mag worden. Iedere afdeling krijgt in een over-
zicht welke klanten nagebeld mogen worden. “Vooral de verbetertips en/of een laag rapportcijfer geven ons goed inzicht waar we onze verbeteringen op in moeten 
zetten. Juist met deze mensen willen we graag in gesprek. De medewerkers van de betreffende afdeling bellen zelf met klanten die de enquête hebben ingevuld. 

Per klantproces komt een overzicht aangevuld met verbetertips. Er doet een groot aantal afdelingen mee aan Klantinfocus. Uiteindelijk willen we dat iedere afdeling 
mee doet en dat ze inzien dat het tot inzichten leidt én tot verbetering van de dienstverlening.

Opmerkingen van onze klanten zijn heel divers. Zo vertelt een klant ‘meteen de juiste persoon aan de telefoon, dat is soms wel eens anders..’. Een andere inwoner 
geeft de suggestie om ook het rondzwervende papier bij speelveldjes tegelijk met het centraal ophalen papier mee te nemen. Een andere inwoner meldt dat hij 
zich serieus genomen voelt nadat hij een ontvangstbevestiging kreeg, hij is tevreden. “Niets laten horen getuigt niet van res-
pect”, aldus deze man”.

Jamaa is getrouwd met Mohamed en moeder van drie kleine kinderen, Yasmin van 2 jaar en de tweelingjongetjes Amin en 
Ilyas van 1 jaar. Behalve een centrale rol binnen het project met Klantinfocus begeleidt Jamaa momenteel ook een viertal 
medewerkers, die via IBN bij ons geplaatst zijn, omdat ze een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Uit eerdere groe-
pen die ze begeleid heeft, hebben zelfs een aantal mensen een vaste baan gekregen bij ons als gemeente. “En dat vind ik zo 
geweldig, dan ben ik echt wel trots, vooral op die mensen, maar ook een beetje op mezelf.”

DIENSTVERLENING MEIERIJSTAD
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IN DEZE SERIE ARTIKELEN LATEN WE MAANDELIJKS EEN MEDEWERKER EN EEN INWONER

AAN HET WOORD OVER HET THEMA DIENSTVERLENING.

In gesprek met Jamaa Oueqqas 

GEMEENTE MEIERIJSTAD STREEFT VANAF HAAR START NAAR DIENSTVERLENING MET EEN MENSELIJKE MAAT. 

MijnGemeente app
Ziet u een mankement in uw 

woonomgeving? 
Geef het gemakkelijk met uw 

smartphone door. 
Download de gratis MijnGemeente app.

Voorbeelden van meldingen die u met de 
app kunt doen 

• een losliggende stoeptegel
• kapotte verlichting
• zwerfvuil
• vernielingen aan vuilnisbakken of      

(verkeers)paaltjes
• een verstopte straatput
• stankoverlast

Samen zorgen we er zo voor dat de open-
bare ruimte van gemeente Meierijstad 
schoon, heel en veilig blijft.

Locatie
Met uw smartphone geeft u de locatie, 
omschrijving en persoonlijke gegevens 
met een paar simpele handelingen door.

Foto
U kunt een foto meesturen en de locatie via 
uw telefoon doorgeven. De gemeente kan zo 
sneller en beter reageren op meldingen over 
de woonomgeving.

Reactie
Wijzigt de status van de melding? 
Dan ontvangt u een email.

Download de app
De app is beschikbaar voor Android en Apple. 
Voor het doen van een melding hoeft u alleen 
de eerste keer uw persoonsgegevens in de app 
in te voeren.


