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BEELDVORMENDE AVOND 11 MAART

digitaal te laten plaatsvinden. Belangstellenden kunnen de
vergaderingen, zoals gebruikelijk, via de livestream
(www.meierijstad.nl/videoregistraties) volgen.
Kijk voor actuele informatie op
NIEUWS UIT DE RAAD
www.meierijstad.nlvergaderkalender.

Op het programma staat:
• Stand van zaken duurzame mobiliteitsvisie
Meierijstad
BENOEMING LID GEMEENTERAAD 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
NIEUWS UIT
DE
ontwikkelingen?
Wat is
de BUURT
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
VRAAG
VAN
WEEK
kennis-;
innovatieen DE
ontmoetingscentrum
op het gebied
van voedselverspilling te maken. In een korte presentatie
wordt u nader geïnformeerd over dit project.
Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griffie (e-mail
griffie@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Inspreken is ook
mogelijk over onderwerpen die niet op het programma
OVERIG NIEUWS
staan. De spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker.
Aanmelding is mogelijk tot 10 maart, 12.00 uur.
Meepraten?
Tijdens de beeldvormende avonden kunnen kijkers thuis
vragen stellen en/of reageren via een sms of WhatsApp
bericht. Het telefoonnummer verschijnt tijdens de
ONDERNEMEND
MEIERIJSTAD
livestream
in beeld.

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 18 MAART
De vergadering van de commissie Mens en Maatschappij
wordt op 18 maart gepland (was 11 maart). Als de Corona
beperkingen het toestaan zal deze vergadering fysiek
plaatsvinden. Lukt dat niet, 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
zijn 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:
18 maart:
30 maart:
1 april:

Beeldvormende avond
Commissie Mens en Maatschappij
Agendacommissie
Raadsvergadering

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

INFORMATIE DELEN MET DE RAAD
Hebt u een onderwerp waarover u informatie wilt delen met
de raad? Dien dan - via de griffie - een gemotiveerd verzoek
in bij de agendacommissie. De agendacommissie beslist
of en zo ja wanneer het onderwerp wordt geagendeerd
voor een beeldvormende avond.

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.

TWEEDE KAMER VERKIEZINGEN 2021
LOCATIES EN TIJDEN OPENBARE VOOROPENING
EN OPENBARE STEMOPNEMING
De burgemeester van Meierijstad maakt de locaties en
tijden bekend van de openbare vooropening, de openbare
stemopnemingen van de briefstembureaus, de openbare
stemopneming van de vroegstembureaus en de openbare
stemopneming van de mobiele stembureaus:
Briefstemmen
De openbare vooropening van de briefstemmen uitgebracht
tot 15 maart 2021 vindt plaats op 15 maart 2021 om 11.00
uur in het gemeentehuis in Veghel.
De openbare vooropening en openbare stemopneming
van de briefstemmen uitgebracht tot 17 maart 2021 vindt
plaats op 17 maart 2021 om 11.00 uur in het gemeentehuis
in Veghel.
De uitslag wordt op deze locatie bekend gemaakt om
21.00 uur.
De openbare vooropening en openbare stemopneming
van de uitgebrachte briefstemmen op 17 maart vindt plaats
op 17 maart 2021 vanaf 21.00 uur in het gemeentehuis in
Veghel.
Vroegstemmen
Locaties waar op 15 en 16 maart 2021 vervroegd kan
worden gestemd van 7.30 uur tot 21.00 uur voor de Tweede
Kamerverkiezingen zijn:
• Museum Jan Heestershuis, Pompstraat 17 Schijndel
• Gemeentewerf Schijndel, Bogaard 2 Schijndel
• Kasteel-Raadhuis Dommelrode, Burg. Wernerplein 1
Sint-Oedenrode
• Manege de Pijnhorst, Bremhorst 6 Sint-Oedenrode
• Gemeentehuis Meierijstad, Stadhuisplein 1 Veghel
• Wijnu gebouw, Wilgenstraat 15 Veghel
• Raadhuis Erp, Hertog Janplein 9 Erp
• Gemeentewerf Veghel, Doornhoek 3740 Veghel

DRIVE-IN STEMBUREAU

GEMEENTE MEIERIJSTAD
Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel
tel: 14 0413
Voor storingen kunt u
bellen 14-0413

www.meierijstad.nl
info@meierijstad.nl
@gemeentemeierijstad
@GemMeierijstad
@gemeentemeierijstad

De openbare stemopneming van de hierboven vermelde
vroegstembureaus vindt plaats op 17 maart 2021 vanaf
9.00 uur in Kasteel-Raadhuis Dommelrode, Burgemeester

Wernerplein 1, Sint-Oedenrode. De uitslag wordt ook op
deze locatie bekend gemaakt om 21.00 uur.
Mobiele stembureaus
De stemopneming van de uitgebrachte stemmen bij de
mobiele stembureaus met beperkte toegang vindt plaats
op 17 maart 2021 vanaf 21.00 uur bij de gemeentewerf in
Veghel, Doornhoek 3740, Veghel.

STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS OF BIJ VOLMACHT
U wilt in een andere gemeente uw stem uitbrengen
Wilt u stemmen in een andere gemeente binnen
Nederland? Vraag dan een kiezerspas aan via
www.meierijstad.nl/verkiezingen.
Uw mondelinge of schriftelijke aanvraag moet uiterlijk
vrijdag 12 maart 2021, vóór 17.00 uur door de gemeente
zijn ontvangen.
U wilt iemand anders machtigen om voor u te stemmen
Mocht u zelf door ziekte of anderszins niet kunnen gaan
stemmen, dan kunt u iemand anders machtigen om voor
u te stemmen. Wilt u een kiezer uit dezelfde gemeente
machtigen? Vul dan de achterkant van uw stem(plus)
pas in. De kiezer die voor u stemt (de gemachtigde) moet
een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen naar het
stembureau.
Wilt u een kiezer uit een andere gemeente machtigen?
Vraag dan schriftelijk een volmacht aan via
www.meierijstad.nl/verkiezingen. De schriftelijke aanvraag
moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021, vóór 17.00 uur door de
gemeente zijn ontvangen.
• De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan 3
volmachten aannemen.
• De gemachtigde moet de volmachtstem(men)
tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen
Informatie
Informatie over de Tweede Kamerverkiezingen vindt u op
www.meierijstad.nl/verkiezingen.

VERKIEZINGSKRANT
Speciaal voor mensen die moeite hebben met lezen is
een verkiezingskrant verkrijgbaar. Deze verkiezingskrant
is samengesteld is samenwerking met de Stichting Lezen
en Schrijven en Stichting Makkelijk Lezen. In de krant staat
informatie over
• wat de Tweede Kamer doet,
• hoe stemmen werkt en
• nog veel meer.
Deze verkiezingskrant is verkrijgbaar bij de balie van
het gemeentehuis in Veghel en vanaf 10 maart bij de
bibliotheken in Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode.

ONLINE INFORMATIEAVOND OVER ZONNEPARKEN
IN MEIERIJSTAD
In 2050 moet Meierijstad en de rest van Nederland C02
neutraal zijn. Om dit voor elkaar te krijgen is opwekking
van duurzame energie nodig. Hoe de gemeente
Meierijstad omgaat met initiatieven voor zonneparken
staat beschreven in het rapport ‘De Toekomst van Zon
en Wind in Meierijstad’. De raad heeft dat kader in 2020
vastgesteld. De eerste initiatieven voor het opwekken van
deze duurzame energie via zonneparken zijn ingediend

en dit roept bij sommige inwoners vragen op. Daarom
organiseert gemeente Meierijstad op 10 maart een online
informatieavond.
Informatieavond over zonneparken
Tijdens deze informatieavond lichten we de belangrijkste
aspecten uit het rapport ‘De Toekomst van Zon en Wind in
Meierijstad’ toe. En we leggen het proces uit rondom alle
geselecteerde initiatieven voor zonneparken.
Datum & tijd
Datum: 10 maart 2021
Tijd:
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. U
ontvangt voorafgaand een link waarmee u kunt deelnemen
aan de Microsoft Teams bijeenkomst. 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.
Nu al beginnen om in 2050 CO2 neutraal te zijn
Om in 2050 CO2 neutraal te zijn, moeten we oplossingen
vinden om energie te besparen en op een andere manier op
te wekken. Om dit klimaatdoel te behalen, is het belangrijk
om nu al te beginnen. Energiebesparing is de eerste stap.
Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken.
Kijk op www.brabantwoontslim.nl voor besparingstips.
Maar met energiebesparing alleen gaan we er niet komen.
Opwekking van duurzame energie is ook nodig.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN VEGHELS
BUITEN, HERZIENING HAM 4
De veehouderij op de locatie Ham 4 in het woongebied
Veghels Buiten wordt beëindigd in ruil voor woningbouw.
Er komen in totaal 4 woningen en een parkeerschuur.
De bouw van de woningen past niet in het geldende
bestemmingsplan ‘Veghels Buiten – Erpseweg Zuid 2016’,
daarom wordt het plan herzien om dit mogelijk te maken.
Het plan ligt van dinsdag 2 maart tot en met maandag
12 april 2021 ter inzage in het gemeentehuis in Veghel
tijdens openingstijden. Ook is het ontwerp van het
bestemmingsplan ‘Veghels Buiten, herziening Ham 4’ te
bekijken op: www.ruimtelijkeplannen.nl. In deze periode
kunt u een reactie geven op het ontwerpplan.
Voor de mogelijkheden om een zienswijze in te dienen op
het bestemmingsplan kunt u de volledige bekendmaking
raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.

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 is het de beurt aan de derde
journalist Emma Bruysters.

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.
18 september 2021 World Cleanup Day
Op 18 september organiseert Nederland Schoon & Plastic
Soup Foundation de World Cleanup Day. Hier sluiten
wij ons als gemeente graag bij aan. We houden u op de
hoogte.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Pastoor van
Erpstraat 1 tot en
met 39 en 4 en 8

aanleggen van inritten
behorend bij 39 appartementen

Sophiastraat 1

plaatsen van een dakopbouw
aan de achterzijde en plaatsen
van een dakkapel aan de
voorgevel

Toon Bolsiusstraat 1

plaatsen van een overkapping

Rooiseweg 1

realiseren van een tijdelijke
supermarkt Aldi

Wijbosscheweg 66

verbouwen van een woning

Broekseweg
ongenummerd

bouwen van een schuur ter
ondersteuning van opslag voor
hopteelt

Toon Bolsiusstraat
50

verbouwen van een woning

Anna Blamanstraat 7

uitbreiden van een woning

Evenementenvergunning
Eerdsebaan 1

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Pastoor van
Erpstraat 8

bouwen van een berging en een
stuk tuinmuur

Schootsehoef 6

verbouwen van een woning

VERDAGINGSBESLUITEN
Hopstraat 13 A

transformeren van een
bedrijfspand naar 3 woningen
en het aanbrengen van een
woning in een boerderij

Tiboschlaan 7

reeds gerealiseerde dakkapel

Boschweg 43 B

verbouwen van een magazijn
tot woonruimte

Emma (19) komt uit Mariaheide. Ze is tweedejaars studente
Journalistiek aan de Fontys Hogeschool.
“Mijn passie is verhalen vertellen. Dit is dan ook de
voornaamste reden dat ik volmondig ‘ja’ heb gezegd tegen
deze uitdaging. De coronacrisis is een zware periode voor
iedereen en iedereen ervaart dit op een andere manier. Het
lijkt mij daarom erg mooi om de bijzondere verhalen op te
zoeken en deze via de podcasts aan de rest van gemeente
Meijerijstad te laten horen. Dit project zorgt ervoor dat
mensen samenkomen, zelfs als het heel lastig lijkt.”

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.

Jeugd Vakantiewerk Wijbosch
(JVW) 25 juli tot en met 31 juli
2021

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING
Hoofdstraat 192

brandveilig gebruik van een
kinderdagverblijf

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.

