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In de podcastserie 
Meierijstad Mijmert 
vertellen inwoners 
hun verhalen over de 
impact van corona.
Corona betekent 
voor velen van ons 
een moeilijke periode 
in het leven. Er 
zijn mensen 
overleden of ernstig 
ziek geworden. 
Sommigen hebben 
hun baan verloren of hun bedrijf is in moeilijkheden 
terechtgekomen. Diploma-uitreikingen, feestjes, 
familiebijeenkomsten, theatervoorstellingen en veel 
andere dingen die het leven mooi maken gaan of gingen 
niet door.
Tegelijkertijd zijn er in Meierijstad hartverwarmende 
initiatieven waarbij mensen er voor elkaar zijn. Er is veel 
creativiteit en fl exibiliteit. Mensen leven met elkaar mee, 
helpen elkaar en zijn er voor een ander. Ook is er aandacht 
voor elkaars verdriet, teleurstellingen, angsten en andere 
gevolgen die mensen ervaren door corona.
Luister vanaf eind maart naar mijmeringen van verdriet, 
hoop, verlies, creativiteit, saamhorigheid, boosheid en 
vertrouwen.

GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
‘BUITENGEBIED SINT-OEDENRODE, HERZIENING
 VRESSELSEWEG 32’

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode, 
herziening Vresselseweg 32’ ligt met ingang van vrijdag 
12 maart tot en met donderdag 22 april 2021 ter inzage in 
het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel, gedurende 
openingstijden. Tevens is het bestemmingsplan 
elektronisch raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode, 
herziening Vresselseweg 32’ voorziet in de uitbreiding 
van de bestaande bedrijfsbebouwing tot 380 m2 en een 
passende herbestemming van het kleinschalig timmer- en 
bouwbedrijf ter plaatse van de Vresselseweg 32 te Sint-
Oedenrode. Naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen 
en ambtelijke wijzigingen is het bestemmingsplan ten 
opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld door de 
gemeenteraad.

Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het 
vaststellingsbesluit kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.offi cielebekendmakingen.nl. 

TEGEMOETKOMING CORONA-SCHADE
AMATEURORGANISATIES KUNST EN CULTUUR 
2020

In december 2020 is door de gemeenteraad van Meierijstad 
geld beschikbaar gesteld voor het compenseren van 
geleden corona-schade in 2020. Onderdeel hiervan is een 
budget van € 50.000, - voor amateurorganisaties in de 
sector kunst en cultuur. 

Burgemeester en wethouders hebben hiervoor nu een 
tijdelijke subsidieregeling vastgesteld. Organisaties 
kunnen tot 1 mei 2021 een verzoek indienen. De maximale 
vergoeding is € 2.000,- per organisatie.

Van verschillende amateurorganisaties in de sector 
kunst en cultuur is vernomen dat men fi nanciële schade 
heeft opgelopen als direct gevolg van (de maatregelen 
in het bestrijden van) corona. De vergoeding wordt 
beschikbaar gesteld voor de kosten van extra maatregelen 
die nodig waren om activiteiten door te kunnen laten 
gaan. Voorbeelden hiervan zijn het aanschaffen van 
desinfecteringsmateriaal, stickers om afstand te houden, 
bewegwijzering en huur voor het gebruik van extra ruimten. 

Daarnaast kan een exploitatietekort van een 
amateurorganisatie bijgepast worden. Dit tekort kan 
bijvoorbeeld veroorzaakt worden door tegenvallende 
inkomsten uit contributies van de leden. Inkomstenderving 
vanwege minder sponsorinkomsten valt hier niet onder. 
Een organisatie moet aantonen dat er in voorgaande jaren 
sprake was van een gezonde fi nanciële situatie en corona 
eenmalig een negatieve invloed heeft gehad.

De gemeente is in 2020 in de meeste gevallen niet 
overgegaan tot het terugvorderen van de reguliere subsidie 
van amateurorganisaties, ondanks dat activiteiten geheel 
of deels niet hebben plaatsgevonden. Deze keuze is 
gemaakt om verenigingen en stichtingen in deze moeilijke 
periode te blijven ondersteunen. Geleden corona-schade 
dient in eerste instantie met de reguliere subsidie betaald 
te worden.

GROFAFVALSCHEIDING OP MILIEUSTRAAT 
SINT-OEDENRODE

Direct na het paasweekend start de gemeente met een 
nieuwe proef op de milieustraat in Sint-Oedenrode. Het 
gaat om meer en beter sorteren van het grof restafval dat 
inwoners aanbieden.
Bij het grof vuil op de milieustraten valt namelijk nog 
veel te winnen. Beter en méér sorteren betekent zoveel 
mogelijk spullen eruit halen voor een tweede leven. Denk 
aan hergebruik (bijv. kringloopgoederen zoals een kast of 
bankstel), of reparatie (bijv. kapotte fi ets of waterkoker). 
Maar ook afvalmaterialen die als grondstof te gebruiken 
zijn (bijv. hout waar een tafel van gemaakt kan worden).
De inrichting van het terrein wordt geschikt gemaakt voor 
de proef. De traditionele inrichting maakt plaats voor 
3 speciale pleinen: een snelplein (glas, luiers, papier 
en plastic), een puin & tuinplein (bouwafval, grond, 
groen) en een spullenplein voor producten (elektronica, 
gebruiksgoederen). 
De proef op het spullenplein begint met een dag per week 
en wordt stapsgewijs uitgebreid naar de andere dagen. 
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 in ieder geval tot het einde van dit 
jaar. Dan bekijkt de gemeente met haar partners of de 
werkwijze een succes is en een vervolg krijgt.

Milieustraat een paar dagen gesloten  
In verband met opnieuw inrichten van de milieustraat voor 
deze proef is de milieustraat in Sint-Oedenrode gesloten 
van donderdag 1 t /m maandag 5 april. Inwoners kunnen 
dan, tijdens openingstijden, wel terecht in Schijndel of 
Veghel.

ONDERHOUD EN WEGAFSLUITING N279 TUSSEN 
VEGHEL EN ASTEN

De provincie voert tussen 25 maart en 28 juni 
onderhoudswerkzaamheden uit op de N279 tussen Veghel 
en Asten. Het gaat in die periode om 6 weekendafsluitingen, 

14 nachtafsluitingen en 1 weekafsluiting. De complete 
lijst van afsluitingen en omleidingen staat op 
www.brabant.nl/N279.

BOUWPERCEEL TE KOOP JULIANASTRAAT VEGHEL

De gemeente biedt een kavel te koop aan op de 
Julianastraat 2a in Veghel. Geïnteresseerden kunnen tot 
en met 28 maart een bod uitbrengen voor deze bouwkavel 
(544m² groot) .
Het kavelpaspoort en het inschrijfformulier vindt u op 
www.meierijstad.nl/julianastraat.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Duinweg 6 uitbreiden van een loods
de Cock van 
Neerijnenstr 23 

bouwen van een dakkapel

Boschweg 152 verbouwen van een woning
Edisonweg 6 bouwen van een bedrijfsruimte

Evenementenvergunning
Markt 23 april tot en met 2 mei 2021  

Vrienden van In-Schijndel
veld naast scouting 
Beemstraat 

2 Tot en met 6 augustus 2021 
kindervakantieweek

Kloosterstraat 1 28 augustus 2021 De Loop Naar 
De Pomp

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Zaagmolen 15-15A  
t/m 17-17A 

realiseren van 4 woningen

Plein 64 wijzigen van een reeds 
verleende vergunning

Buntweg 11 kappen van twee eiken
Wagenaarstraat 
ongenummerd

kappen van 9 bomen

Distelstraat 15 kappen van 3 bomen

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

Keur 26  verwijderen van een gasstation
Keur 19 verwijderen van een gasstation

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


