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VAKANTIE(PLANNEN) IN CORONATIJD

Ontspannen op vakantie

NIEUWS UIT DE RAAD

Als je besluit om op vakantie te gaan, dan wil je wel een zorgeloze vakantie. Een goede voorbereiding kan daarbij helpen.
Dan verklein je de kans om op reis besmet te raken en nieuwe varianten mee terug naar Nederland te nemen.
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Vakantie kiezen

BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD
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Kies voor zekerheid

• Check voor vertrek het reisadvies op wijsopreis.nl.
- Ga alleen op vakantie naar een groen of geel land.
Hoe veiliger een land, hoe meer leuke dingen je kunt
doen.
- Ga niet op vakantie naar een oranje land. Dit is minder
veilig en minder leuk door strengere coronamaatregelen.

• Voorkomen dat je positief test en niet op
vakantie kunt? Houd je extra aan de
maatregelen in de week voor je vakantie.
• Spreek af wat je doet als:
- Iemand positief test voor vertrek
- Iemand coronaklachten heeft op vakantie
- een geel land plotseling oranje wordt

NIEUWS UIT DE BUURT

• Boek flexibel want een reisadvies kan onverwachts
veranderen. Bekijk goed de voorwaarden van je reis- en
annuleringsverzekering.
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Koffer pakken
• Download de Reisapp, maak je bestemming favoriet
en krijg automatisch bericht als de situatie verandert.
• Bekijk in het reisadvies of een coronabewijs nodig is.
- Download de CoronaCheck-app en zet je
coronabewijs erin.

Zodat we de samenleving openhouden

• Neem de nodige documenten zoals je coronabewijs
ook in print mee: coronacheck.nl/print.

• Als je coronaklachten hebt, laat je dan
testen en ga in quarantaine.

• Neem genoeg mondkapjes, handgel en eventueel
zelftesten mee.

• Geen coronaklachten? Doe dan voor
de zekerheid een zelftest.
Zo voorkom je dat je in Nederland
vrienden en familie besmet en nieuwe
virusvarianten verspreidt.

OVERIG NIEUWS
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Op reis
• Houd je aan de basisregels en herinner elkaar eraan.
• Kies zoveel mogelijk voor activiteiten buiten en waar je goed afstand
kunt houden. Vermijd drukke plekken en binnenruimtes met slechte
ventilatie.
• Mocht je coronaklachten krijgen, laat je dan op je bestemming testen
en ga in quarantaine als je positief test. Reis niet terug naar Nederland.
Zo voorkom je dat je je reisgenoten of anderen onderweg besmet.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

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

ZOMERRECES

Wilt u meer over de vergaderstukken weten?
Kijk dan bij de vergaderstukken op de gemeentelijke
website. www.meierijstad.nl/vergaderkalender
De stukken zijn ook via een gratis app te raadplegen.
Wat moet u hiervoor doen?
• Download de app iBabs Pro
• Login met site: meierijstad
• Gebruikersnaam: burger
• Wachtwoord: burger

INFORMATIE DELEN MET DE RAAD
Heeft 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.

Zodat je samen gezond weer thuiskomt

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

Bij het terugkijken, kunt u kiezen voor automatische
ondertiteling via de volgende knop:
		
		

VERGADERSTUKKEN

Zodat je ter plekke minder hoeft uit te zoeken

5 Terug
VRAAG
VAN thuis
DE WEEK

Bent u benieuwd hoe de beeldvormende avond over de
Ontwikkelingen Noordkade Veghel verlopen is? Wilt
u weten wat er besproken is? U kunt de vergadering
terugkijken via www.meierijstad.nl/videoregistraties.

Donderdag 15 juli was de laatste vergadering voor het
zomerreces. Vanaf medio augustus informeren we u weer
over de eerstvolgende vergadercyclus van september
(commissie- en raadsvergaderingen).
De eerstvolgende vergadering na de zomer is die van de
agendacommissie op 6 september. Daarna zijn op 8 en 9
september beeldvormende avonden.

Afspraken maken
Zodat je samen onbezorgd op vakantie kan

• Kijk in het reisadvies welke eisen in een land gelden voor
reizigers, zoals het Digitaal Corona Certificaat in de EU, of
je bij aankomst in quarantaine moet en welke andere
regels gelden.

TERUGBLIK BEELDVORMENDE AVOND 15 JULI

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/reizen
of bel 0800-1351

BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD
Heeft u een boodschap voor de gemeenteraad? Stuur
dan een mail naar griffie@meierijstad.nl of per post
naar Gemeente Meierijstad t.a.v. de griffie, postbus
10.001, 5460 DA Veghel. Uw brief wordt geplaatst op
de lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van
de gemeenteraad. Vanwege de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) gebeurt dit zonder
vermelding van persoonlijke gegevens.

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

VERLENGING TIJDELIJKE
OVERBRUGGINGSREGELING ZELFSTANDIG
ONDERNEMERS (TOZO)

voor een TONK-uitkering kunt u indienen tot 1 november 2021.
Kunt u het formulier niet verder 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. Zet uw naam, geboortedatum, telefoonnummer en een
korte omschrijving van uw vraag in de mail.

Het
Kabinet
heeft
besloten
de
Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers te
verlengen met 3 maanden van 1 juli tot 1 oktober 2021
(Tozo 5). De gemeente voert deze regeling uit. Ook al heeft
u een Tozo 1, 2, 3 of 4 ontvangen, u moet een nieuwe
aanvraag indienen.

Start een aanvraag of verlengde aanvraag Tozo 5 via
SOLO op www.ondernemersregelingen.nl/meierijstad (bij
voorkeur openen in Chrome).
Aanvragen doet u zo:
• Start eerst de geldnoodscan knop “Start de
doelgroepscan”.
• Uit de scan komt naar voren of u in aanmerking komt
voor Tozo 5.
• U wordt vervolgens doorgeleid naar het
aanvraagformulier voor Tozo 5.
• Geef bij de aanvraag aan met ingang van welke
maand u de uitkering in wil laten gaan.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Deken van Dijkstraat 33 kappen van een boom
Bloemenpad (H 6013)

U kunt Tozo5 aanvragen over de periode van 1 juli t/m 30
september 2021. Wij streven er naar om de afhandeling
van uw aanvraag binnen 4 tot 8 weken af te ronden na
ontvangst van uw aanvraag met uw bewijsstukken.  

Molenstraat tot en met
centrum

18 en 19 september - After
summer carnaval

VERLEENDE VERGUNINGEN
Omgevingsvergunning

Kijk voor meer aanvullende actuele informatie aan
ondernemers op www.kvk.nl en www.rvo.nl.

TIJDELIJKE ONDERSTEUNING NOODZAKELIJKE
KOSTEN (TONK)

Heeft u TONK uitkering ontvangen in de periode 1 januari
tot 1 juli 2021 dan wordt de duur van de tegemoetkoming
en het eerder recht ambtshalve verlengd met 3 maanden
vanaf 1 juli 2021. U hoeft voor de periode 1 juli tot 1
oktober 2021 geen nieuwe aanvraag in te dienen, en krijgt
automatisch bericht hierover.
Om de TONK-uitkering aan te vragen moet u het
aanvraagformulier invullen, dit kunt u vinden op
www.meierijstad.nl/tonk (inloggen met DigiD). Een aanvraag

dunnen van 20 eiken en
kappen van een dode eik

Evenementenvergunning

Vragen over de regeling
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met een
van de medewerkers van het Tozo-team van gemeente
Meierijstad, tijdens het spreekuur dagelijks van 9.00 tot
11.00 uur onder nummer 14 0413.

De hoogte TONK-uitkering is afhankelijk van
• de hoogte van uw (woon)kosten;
• uw inkomen (van u en uw partner) op dit moment.

LEZERSONDERZOEK GEMEENTENIEUWS HUIS
AAN-HUIS BLADEN
Wekelijks publiceert de gemeente twee pagina’s met
gemeentenieuws in de huis-aan-huis bladen. Wij willen
graag weten wat u van deze pagina’s vindt. Wij hebben
daarom een vragenlijst opgesteld met 22 vragen. Het kost
u slechts 10 minuten om in te vullen. Onder de inzenders
verloten wij 20 VVV cadeaubonnen van € 10,- (mits u
uw naam en e-mail en telefoonnummer wilt delen met
ons). Alvast dank voor uw medewerking!
De vragenlijst kunt u tot en met 11 augustus 2021 invullen
via www.meierijstad.nl/lezersonderzoek.

Maak alleen gebruik van de regeling als het echt nodig is.
Het zorgt er ook voor dat de gemeente de ondernemers
die het echt nodig hebben snel kan helpen.    

Hebt u door de coronamaatregelen een inkomensterugval
en komt u daardoor in de problemen met de betaling van
uw vaste lasten? Vraag dan TONK aan.
De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten, bedoeld voor de situatie als u weinig of minder
inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen,
en hierdoor problemen heeft met het betalen van
uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de
hypotheekrente. De TONK regeling is met ingang van 1 juli
2021 met 3 maanden verlengd.  
• U kunt een aanvraag doen voor een TONK-uitkering
voor de periode van 1 januari tot 1 oktober 2021.
Korter kan natuurlijk ook, langer niet.
• U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat
u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

•

geblazen. Iedere twee weken verloten wij een
zomers arrangement. Heeft u gewonnen?
Dan nemen we contact op via DM.
Kijk voor meer informatie op
www.bezoekmeierijstad.nl.

DEEL JOUW ZOMERSE GELUKSMOMENTEN OP
INSTAGRAM EN WIN
De mooiste herinneringen creëer je samen. Daarom
roepen we u op om uw ultieme, zomerse geluksmoment in
Meierijstad te delen. Waar heeft de fortune teller u naartoe
geleid? Of bent u op een andere manier geïnspireerd om
Meierijstad te (her)ontdekken?

Bogaard 5

verbouwen van een woning

Landingsweg 4A

realiseren van 10
camperplaatsen

Hyacinthof 26

bouwen van een schuur met
overkapping in de achtertuin

Neerlandstraat 10

isoleren en stucen van een
woning

Deken van Dijkstraat 33 kappen van een boom
Evenementenvergunning
Steeg

10 t/m 14 juli - Kermis
Schijndel

Kapeleind 6A en
Schoolstraat 21

10 en 11 september Paalklimmen

VERDAGINGSBESLUITEN
Piet Heinstraat 3
Deel uw zomerse geluksmoment op Instagram
met #zomersmeierijstad en maak kans op één van de
zomerse arrangementen.  
HOE DOE IK MEE AAN DE WINACTIE?
Wilt u uw zomerse geluksmoment in Meierijstad met ons
delen en kans maken op mooie prijzen? Leuk! U kunt als
volgt meedoen:
• Trek eropuit in Meierijstad en maak een foto van jouw
zomerse geluksmoment.
• Plaats de foto op instagram met een beschrijving
van jouw geluksmoment en #zomersmeierijstad.
• Zorg ervoor dat uw profiel openbaar is, zodat
wij uw foto kunnen zien. En dan is het wachten

uitbouwen van de begane
grond en plaatsen van een
dakkapel

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
Nieuwe Eerdsebaan 32

starten van een bedrijf

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.

