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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

    

TERUGBLIK RAADSVERGADERING 1 APRIL

Bent u benieuwd hoe de raadsvergadering verlopen is? 
Wilt u weten wat er besproken is? U kunt de vergadering 
terugkijken via www.meierijstad.nl/videoregistraties.

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?

•  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. 

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. 

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN 
BEDRIJFSVOERING 21 APRIL

Op de agenda staat:
- Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 

Brabant Noord *
- Wijziging gemeenschappelijke regeling Stadsgewest 

’s-Hertogenbosch *

- Bestemmingsplan Iepenlaan 4, Veghel *
- Bestemmingsplan Landelijk Gebied, herziening Keur 11, 

Schijndel *
- Uitvoeringskredieten Openbaar Gebied 2021
- Inhoudelijk kader en shortlist Transitievisie Warmte
- Regionale Energie Strategie 1.0 Noordoost Brabant

*De agendacommissie heeft bepaald om deze punten 
aan te merken als hamerstuk. Voor deze punten 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 griffi e (e-mail griffi e@meierijstad.nl 
of tel. 14 0413). Aanmelding is mogelijk tot 20 april, 12.00 
uur. De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 22 APRIL

Op de agenda staat:
- Bestemmingsplan Kloosterkwartier Veghel en 

voorgenomen gemeentelijke bijdrage in LeefGoed 
Meierijstad-Veghel

- Partnership gemeenten en IBN
- Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Meierijstad 

Dienstverlening

Inspreken
Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Neem 
dan contact op met de griffi e (e-mail griffi e@meierijstad.nl 
of tel. 14 0413). Aanmelding is mogelijk tot 21 april, 12.00 
uur. De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE 
(* DIGITAAL)

7 april:        Beeldvormende avond *
21 april:      Commissievergadering
22 april:      Commissievergadering
29 april:      Raadsvergadering
Kijk voor actuele informatie op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

BURGERCOMMISSIELEDEN

Tijdens de raadsvergadering van 1 april is mevrouw L. 
van Dommelen (PvdA) benoemd tot burgercommissielid. 
Hiermee komt het aantal burgercommissieleden op 21. 
Zij ondersteunen de raadsfracties. Ze zijn aanwezig bij 
commissievergaderingen en andere raadsbijeenkomsten. 
Ze vergaderen echter niet mee met de raad. Elke 
fractie heeft maximaal 4 burgercommissieleden. De 
burgercommissieleden zijn op voordracht van de fractie 
door de raad benoemd.

De verdeling is als volgt:
HIER:  3 leden
VVD:  2 leden
SP:  2 leden
Hart:  2 leden

Lijst Blanco:  1 lid
PvdA:  4 leden
D66:  4 leden
Gemeentebelang:  3 leden

Wilt u nader kennismaken met de burgercommissieleden? 
Neem eens een kijkje op 
www.meierijstad.nl/gemeenteraad.

INFORMATIE GRIFFIE

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

NIEUWE TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING 
ZELFSTANDIG ONDERNEMERS (TOZO 4) 
PER 1 APRIL  

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van 
het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens 
de coronacrisis. De nieuwe regeling (Tozo 4) is een 
aanvullende uitkering voor levensonderhoud, als uw 
inkomen door de corona crisis tot onder het sociaal 
minimum daalt.
Heeft u eerder een Tozo 1 en/of Tozo 2 of Tozo3-uitkering 
ontvangen, dan moet u toch een nieuwe aanvraag indienen. 
Start een aanvraag of verleng de aanvraag Tozo 3 via 
SOLO op www.ondernemersregelingen.nl/meierijstad (bij 
voorkeur openen in Chrome).
De aangepaste Tozo 4-regeling geldt vanaf 1 april 2021 en 
loopt tot uiterlijk 1 juli 2021. 
Naast deze landelijke regeling is er sinds kort ook een 
gemeentelijke regeling voor ondersteuning bij hoge 
woonkosten, de TONK regeling. 

TIJDELIJKE ONDERSTEUNING NOODZAKELIJKE 
KOSTEN (TONK)

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten. Dit is geld van de gemeente Meierijstad 
voor als u te weinig inkomen heeft als gevolg van de 
coronamaatregelen voor het betalen van uw woonkosten. 
Het gaat dan om de huur of de hypotheekrente. En 
waarvoor andere regelingen zoals Huurtoeslag van de 
Belastingdienst niet of onvoldoende soelaas bieden.  

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?
U kunt de TONK-uitkering alléén aanvragen als u door de 
coronacrisis in fi nanciële problemen bent gekomen en uw 
woonkosten niet meer kunt betalen. Hierbij moet er een 
minimaal inkomstenverlies van 30% zijn. Kijk voor meer 
informatie over de voorwaarden op 
www.meierijstad.nl/TONK 

Hoe aanvragen?
Om de TONK-uitkering aan te vragen moet u het 
aanvraagformulier invullen. Dat vindt u op: 
www.meierijstad.nl/TONK.
Kunt u het formulier niet goed invullen en verzenden? En 
denkt u dat u wel recht hebt op TONK? Stuur dan een mail 
naar TONK@meierijstad.nl. Wij nemen dan contact met u 
op. 



INZAMELDAGEN OUD PAPIER NU 
OOK BESCHIKBAAR OP DE AFVALWIJZER

De inzameldagen van het oud papier (huis-aan-huis 
inzameling) zijn toegevoegd aan de Afvalwijzer. Naast het 
GFT-afval, restafval en plastic en drankverpakkingen kunt 
u nu dus ook data van het oud papier inzien via 
www.afvalwijzer.nl. 
De brenglocaties voor het oud papier vindt u op 
www.meierijstad.nl/oudpapierstoedenrode.

UITNODIGING ONLINE BIJEENKOMST NATUUR- EN 
LANDSCHAPSPARK VLAGHEIDE OP 13 APRIL

 
Wilt u meer weten over de mogelijke recreatief-toeristische 
versterking van het gebied Vlagheide in Eerde?
Op 13 april om 19.30 uur praten we u graag bij tijdens een 
online bijeenkomst.
Bovendien willen we graag van u weten wat uw ideeën en 
wensen voor dit gebied zijn.
Aanmelden kan bij Erik van Nuland via 
evannuland@meierijstad.nl.
U ontvangt dan een linkje om deel te nemen aan de online 
bijeenkomst.
 
 

TERVISIELEGGING VASTGESTELDE 
WIJZIGINGSPLAN “HOOGSTRAAT 20 SINT
-OEDENRODE”

 
Het wijzigingsplan voorziet in de vormverandering van 
het agrarisch bouwvlak aan de Hoogstraat 20 te Sint-
Oedenrode.
 
Het genoemde plan ligt tot en met 20 mei 2021 ter inzage 
in het stadhuis van gemeente Meierijstad, Stadhuisplein 1 
te Veghel, gedurende openingstijden.
De stukken zijn ook raadpleegbaar op  
www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor de volledige bekendmaking 
wordt verwezen naar www.officielebekendmakingen.nl.     

ZOETE HERINNERINGEN
Wij zijn op zoek naar herinneringen aan Koninginnedag of Koningsdag. Heeft u een leuk verhaal of 
geweldige foto die u met anderen wilt delen? Mail het ons. Van een aantal foto’s en verhalen maken wij 
een compilatie die wij op 27 april 2021 via (social) media zullen delen. 

SPELREGELS
- Uw foto of inzending (maximaal 200 woorden) stuurt u aan kabinet@meierijstad.nl.
- Vermeld uw naam en de kern waar u woonachtig bent.
- Met uw inzending geeft u de gemeente toestemming om uw foto en/of verhaal te gebruiken en 
  eventueel in te korten.
- Inzenden uiterlijk 18 april 2021.

KLEURWEDSTRIJD
Dit jaar houden we een kleurwedstrijd voor jong en oud. Kleur onderstaande kleurplaat en stuur deze 
uiterlijk 18 april 2021 naar: Gemeente Meierijstad, t.a.v. Kabinetszaken, Postbus 10001, 5460 DA Veghel 
of gooi hem rechtstreeks in één van deze brievenbussen (Schijndel: oranje brievenbus bij de bibliotheek 
aan de Markt, Sint-Oedenrode: bestuurscentrum en Veghel: gemeentehuis).
De kleurplaat is ook te downloaden via www.meierijstad.nl/Kleurplaat.
De mooiste inzending ontvangt een leuke prijs.

VLAGGEN IN TOP
Laten we van Koningsdag 2021 een extra feestelijke dag maken. Vlagt u mee op 27 april? De nationale 
driekleur mag in top. Heeft u een oranje wimpel? Die mag er ook bij. Van zonsopgang tot zonsondergang 
mag er gevlagd worden!

KONINGSDAG 2021



BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Hoofdstraat 6 dicht maken van een 

overkapping
Heidebloemstraat 15 transformeren van een pand 

naar verblijfslocatie voor max 
70 arbeidsmigranten

Distelstraat 17 aanleggen van een inrit
Tiboschlaan 26 plaatsen van een dakkapel
Kleine Borne 4 bronneren ivm aanleg van een 

zwembad

Willem III straat 8 verbouwing/uitbreiding 
woonhuis Willem III straat 8

Marjoleinhof 31 realiseren van een aanbouw

Evenementenvergunning
Hoofdstraat tot 
Molenstraat 

Hartemert 27 t/m 29 augustus 
2021

Kapeleind 6A en 
Schoolstraat 21  

10 en 11 september 2021 - 
Paalklimmen

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Boxtelseweg 34 wijzigen/verbouwen van 

een varkensstal naar een 
bedrijfsruimte

VERDAGINGSBESLUITEN

Landingsweg 4A realiseren van 10 
camperplaatsen

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MIILIEUBEHEER

Woudseweg 13A actualiseren van de huidige 
situatie 

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.


