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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

TERUGBLIK COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 
25 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.

AGENDACOMMISSIE 30 MAART 

De agendacommissie heeft de vergadercyclus van 
april vastgesteld. De agenda’s van de commissies (21 
en 22 april) en de raad (29 april) en de beeldvormende 
avond (2 en 3 juni) zijn besproken en vastgesteld. De 
vergaderstukken zijn te vinden op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender. 

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. De commissie 
heeft advies uitgebracht 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. 
Amendementen en moties worden bij de vergaderstukken 
geplaatst. Zie www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

Op de agenda staat:
Benoeming:
Voorstel is om de mevrouw L. van Dommelen –op 
voordracht van de fractie PvdA- te benoemen tot 
burgercommissielid. 

Hamerstukken:
•  Geactualiseerd normenkader 2018-2021
•  Financiering, aanschaf en implementatie van 

regiesysteem Sociaal Domein WMO en Jeugd

Bespreekstukken:
•  Denkrichting uitvoeringsplan Omnipark
•  Scenariokeuze optimalisatieonderzoek voormalig 

gemeentehuis Sint-Oedenrode

Moties vreemd aan de orde:
•  Hart: perspectief voor Meierijstadse jeugd
•  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.

Meepraten?
Belangstellenden kunnen de bijeenkomst, zoals 
gebruikelijk, via de livestream 
(www.meierijstad.nl/videoregistraties) volgen. 
Tijdens de beeldvormende avond kunnen kijkers thuis 
vragen stellen en/of reageren via een sms of WhatsApp 
bericht. Het telefoonnummer verschijnt tijdens de 
livestream in beeld. 

 
VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

1 april:        Raadsvergadering
7 april:        Beeldvormende avond
21 april:      Commissievergadering
22 april:      Commissievergadering
29 april:      Raadsvergadering

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 griffie, 
telefoon 14 0413 of e-mail griffie@meierijstad.nl.

INHAALDAGEN AFVALINZAMELING IN VERBAND 
MET FEESTDAGEN 2021

De inhaaldag voor maandag 5 april (Tweede Paasdag) is 
zaterdag 3 april.
Voor inwoners in Schijndel aan de Markt, graag de 
container buiten de Markt/de afzetting plaatsen ivm 
weekmarkt.
De inhaaldag voor dinsdag 27 april (Koningsdag) is 
zaterdag 24 april. 
De inhaaldag voor donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) is 
zaterdag 15 mei.
De inhaaldag voor maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag) 
is zaterdag 22 mei.

HEEFT U KINDEREN TUSSEN 15-18 JAAR? 
DOE DAN MEE MET DE ONLINE PUBQUIZ! 

GGD Hart voor Brabant organiseert samen met 
NovadicKentron en Helder theater een online pubquiz 
over gebruik van alcohol, lachgas, joints en andere 
verdovende middelen door jongeren. Aan de hand van 
herkenbare sketches door Helder Theater gaan zij in 
hierover in gesprek en krijgt u tips hoe u hierover met uw 
kind kan praten. Ook kunt u vragen stellen via de chat. De 
online gratis pub quiz is op donderdag 1 april van 19:30 
– 20:45 uur. U kunt deze online pubquiz volgen vanaf je 
telefoon, tablet of computer. Aanmelden kan via: 
form.jotform.com/210454294708053

MANTELZORGCOMPLIMENT MEIERIJSTAD 2021

Mantelzorgwaardering
Met het Mantelzorgcompliment wil de gemeente jaarlijks 
haar mantelzorgers met een mantelzorgcompliment 
bedanken voor al hun goede zorgen. 
Het mantelzorgcompliment bestaat uit cadeaubonnen met 
een totale waarde van € 60,-.
Gemeente Meierijstad heeft al vele mantelzorgers blij 
kunnen maken met deze cadeaubonnen.



Hoe kan het mantelzorgcompliment aangevraagd 
worden?
1. Het mantelzorgcompliment wordt altijd door of namens 

de zorgvrager aangevraagd via  
www.meierijstad.nl/mantelzorgcompliment.

2. Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt de 
zorgvrager per e-mail een afhaalbewijs. 

3. Op vertoon van dit afhaalbewijs mag de zorgvrager of 
de mantelzorger het mantelzorgcompliment ophalen. 

4. Het mantelzorgcompliment wordt opgehaald tijdens 
het uitreikmoment, in de kern waar de zorgvrager 
woonachtig is. 

Wij organiseren in samenwerking met Steunpunt 
Mantelzorg Meierijstad een aantal momenten waarop het 
mantelzorgcompliment wordt uitgereikt, namelijk:
 
Voor de zorgvragers uit Schijndel: De uitreikmomenten 
zijn dinsdag 11 mei van 17.00 - 20.00 uur en woensdag 
12 mei van 14.00 - 17.00 uur in de ontmoetingsruimte bij 
Welzijn De Meierij, Steeg 9F in Schijndel.

Voor de zorgvragers uit Sint-Oedenrode: De 
uitreikmomenten zijn dinsdag 11 mei van 17.00 - 20.00 
uur en woensdag 12 mei van 14.00 - 17.00 uur in de 
Parallelzaal van het gemeentehuis Sint-Oedenrode, 
Burgemeester Wernerplein 1.

Voor de zorgvragers uit Veghel: De uitreikmomenten 
zijn dinsdag 11 mei van 17.00 uur - 20.00 uur en 
woensdag 12 mei van 10.00 - 13.00 uur in het 
PieterBrueghelHuis, Middegaal 25 in Veghel.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met 
Steunpunt Mantelzorg Meierijstad,
Voor Schijndel en Sint-Oedenrode: 073-5441400 of 
mantelzorg@welzijndemeierij.nl.
Voor Veghel: 088-3742525 of 
mantelzorgveghel@ons-welzijn.nl.

MEIERIJSTAD AARDGASVRIJ

Op weg naar Meierijstad Aardgasvrij
Bijna alle woningen in Meierijstad zijn nu nog aangesloten 
op het aardgasnet. Maar in 2050 moet Nederland 
aardgasvrij zijn. Nieuwe wijken worden in Meierijstad nu 
al volledig aardgasvrij gebouwd. Alle bestaande wijken 
moeten in de toekomst ook van het aardgas af. Gemeente 
Meierijstad bereidt zich hier op voor en stelt een plan op 
hoe we dit aanpakken. 
We werken hierin stapsgewijs, sámen met onze inwoners. 
De vraag: “wie gaat deze transitie betalen?” is een vraag 
die in alle gemeenten speelt en waarover ook Meierijstad 
duidelijkheid wil voordat we tot uitvoering overgaan. 
Ondertussen gaan we wel verder met het selecteren van 
mogelijke startwijken die 
als eerste in aanmerking 
zouden kúnnen komen om 
van het aardgas af te gaan.

Van longlist naar shortlist
In januari jl. werd de longlist 
met zo’n 20 wijken bekend. 
Dat was het resultaat van 
een technische filtering 
(bijv. type woningen, bouwjaar, woningdichtheid). Om 
van de longlist naar een shortlist te komen, hebben we 
gekeken naar de leeftijdsopbouw van de wijk, het aandeel 
huurwoningen, de beschikbaarheid van warmtebronnen, 
het beeld uit de recente leefbaarheidsmonitor, 
de resultaten van de digitale vragenlijst en de 
informatieavonden. De gemeenteraad beslist in haar 
vergadering van 29 april welke wijken op de shortlist 
komen.

Van shortlistwijken naar startwijken
Wanneer de shortlist definitief is gaan we filteren naar 
startwijken. Hierbij wordt samen met de inwoners van 
deze wijken dieper ingezoomd op de wijk, de zorgen en 
de mogelijkheden Maar ook op de kansen die er liggen 
om de wijk ook op andere fronten tegelijkertijd aan te 
pakken (bijv. klimaatbestendig maken, vergroening).

Eind 2021 neemt de raad een besluit over de startwijken 
(naar schatting 2 à 3 uit de shortlist). Voor die wijken gaan 
we vanaf 2022 een wijkuitvoeringsplan opstellen. 

HEEFT U EEN IDENDITEITSKRAART AANGEVRAAGD 
TUSSEN 4 JANUARI EN 17 MAART?

Heeft u tussen 4 januari 2021 en 17 maart 2021 een 
Nederlandse identiteitskaart aangevraagd dan ontvangt u 
een brief van de overheid om uw identiteitskaart te laten 
vervangen.
Gebleken is namelijk dat er na het aanzetten van de 
inlogfunctie een storing in de chip ontstaat. Uw kaart 
kan dan bijvoorbeeld bij een bank of ziekenhuis bij 
gebruikmaking van een documentscanner niet goed 
uitgelezen worden.
U kunt deze identiteitskaart tot 1 september 2022 
kosteloos vervangen. Maak hiervoor een afspraak. 
Tijdens het maken van de afspraak ziet u wat u mee moet 
brengen tijdens uw afspraak.
Deze storing doet zich niet voor met de paspoorten, 
het gaat dus enkel en alleen om de Nederlandse 
identiteitskaart.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN APRIL

Goede Vrijdag
Op vrijdag 2 april gelden voor het 
dienstverleningscentrum in Veghel de normale 
openingstijden!
Ook zijn de milieustraten in Veghel en Schijndel normaal 
geopend. De milieustraat in Sint-Oedenrode is gesloten 
van 1 tot en met 5 april. (voor meer informatie verwijzen 
wij u naar het artikel elders op deze pagina).

De Dienstverleningscentra in Schijndel en Sint-
Oedenrode zijn gesloten in verband met de corona-
maatregelen.

2e Paasdag
Op maandag 5 april zijn alle dienstverleningscentra en 
milieustraten gesloten.

Koningsdag
Op dinsdag 27 april zijn alle dienstverleningscentra en 
milieustraten gesloten.

Voor de normale openingstijden verwijzen wij u naar onze 
website www.meierijstad.nl/openingstijden.

WILT U OOK FIT BLIJVEN EN GEZOND ETEN? 

Doe dan mee met Meierijstad Vitaal. 

Meierijstad Vitaal is een 
TV-programma met 
bewegingslessen en 
voedings- en vitaliteitstips. 
Zeker in deze coronatijd is 
het belangrijk fit en gezond 
te blijven. Meierijstad Vitaal 
wordt van maandag tot en met zaterdag uitgezonden bij 
Omroep Meierij na de nieuwsuitzendingen van RondOM 
van 10.00 uur en 16.00 uur. Je kunt de uitzendingen 
terugkijken op omroepmeierij.nl/meierijstad-vitaal. 

Ook op het youtube kanaal van JOGG (Jongeren op 
gezond gewicht) Meierijstad vindt u leuke video’s en 
recepten om fit en gezond te blijven. 

INFORMATIE AVOND OVER ZONNEPARKEN IN 
MEIERIJSTAD

Op dinsdag 6 april is er van 19.30 uur tot 20.30 uur 
een online informatieavond over zonneparken in 
Meierijstad. U kunt zich aanmelden tot 6 april 12.00 
uur via duurzaam@meierijstad.nl. Meer informatie over 
zonneparken in Meierijstad vindt u op: 
meierijstad.nl/duurzaamheid/zon-en-wind_43729 

MILIEUSTRAAT SINT-OEDENRODE GESLOTEN VAN 
1 TOT EN MET 5 APRIL

De milieustraat in Sint-Oedenrode wordt opnieuw 
ingericht voor een proef voor het meer en beter sorteren 
van het grof restafval. Om deze reden is de milieustraat 
gesloten van 1 tot en met 5 april. Inwoners kunnen dan, 
tijdens openingstijden, terecht in Schijndel of Veghel.

De traditionele inrichting maakt plaats voor 3 speciale 
pleinen: een snelplein (glas, luiers, papier en pmd), 
een puin & tuinplein (bouwafval, grond, groen) 
en een spullenplein voor producten (elektronica, 
gebruiksgoederen). Voor de bezoeker is het voordeel 
dat hij of zij op die dagen de spullen ongesorteerd op de 
roltafels van het spullenplein kan leggen; zelf sorteren en 
in de juiste containers gooien is niet meer nodig. Voor de 
andere afvalstromen (papier, plastic, puin en groen) geldt 
dat ze nog wél gesorteerd aangeboden moeten worden.

De proef is een samenwerking van gemeente, lokale 
kringloopbedrijven en de sociale werkbedrijven WSD en 
IBN. De proef loopt tot het einde van dit jaar. Dan bekijkt 
de gemeente met haar partners of de werkwijze een 
succes is en een vervolg krijgt.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Conventstraat 67 aanleggen van een tweede inrit
Steeg 46 bouwen van een woning
Jan van Cuykstraat 
19 

verplaatsen van het 
badkamerkozijn

Gemondseweg 63 vervangen van een aantal 
dakkapellen

Rietbeemdweg 16 verwijderen van een 
slaapruimte

Wijbosscheweg 92 bouwen van een bijgebouw

Aanvraag ingetrokken door aanvrager
Boschweg 43B  verbouwen van een magazijn 

tot woonruimte

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Heuvelstraat 7 kappen van 3 populieren
Martemanshurk 1  kappen van 3 linden
Pastoor van 
Erpstraat en Jos van 
de Schoorstraat  

aanleggen van inritten 
behorend bij 39 appartementen

Molendijk-Noord 52 uitbreiden van een voormalige 
boerderij

Anna Blamanstraat 7 uitbreiden van een woning 
(vergunningsvrij)

Collectevergunning
Meierijstad 8 t/m 14 augustus 2021 

- Collectevergunning 
voedselbank

VERDAGINGSBESLUITEN

Bogaard 5 verbouwen van een woning

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.


