
•  Presentatie over duurzaam veilige inrichting van 
wegen

Ingegaan wordt op de uniformering van verkeerssituaties, 
duurzaam veilige weginrichtingen en burgerbetrokkenheid.
•  Prioritering uitvoeringsprogramma 

gezondheidsbeleid
Schets van mogelijke prioritering, hierna is er gelegenheid 
om te reageren en vragen te stellen.• 
Presentatie over Maatschappelijk Vastgoed
Aan bod komen o.a. het duurzame meerjarig 
onderhoudsplan, verduurzaming van het maatschappelijk 
vastgoed en fi nanciën. Nadien is er gelegenheid om vragen 
te stellen en te reageren. 

Inspreken
Wilt u op één van deze onderwerpen of een ander 
onderwerp inspreken? Neem dan contact op met de griffi  e 
(e-mail: griffi  e@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding is 
mogelijk tot 24 oktober, 12.00 uur. De spreektijd is maximaal 
vijf minuten per spreker. 

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer hierover weten? Zie de vergaderstukken op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN / LIVE STREAM

Alle vergaderingen zijn openbaar en in het bestuurscentrum 
van Meierijstad in Sint-Oedenrode. Aanvangstijd is 19.30 
uur. U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te 
wonen. U kunt de vergaderingen ook thuis live volgen via de 
livestream www.meierijstad.nl/videoregistraties. Hier kijkt u 
ook eerdere vergaderingen terug. 

INFORMATIE DELEN MET DE RAAD

Hebt u een onderwerp waarover u informatie wilt delen met 
de raad? Dien dan -via de griffi  e- een gemotiveerd verzoek 
in bij de agendacommissie. De agendacommissie beslist of, 
en zo ja, wanneer het onderwerp wordt geagendeerd voor 
een beeldvormende avond. 

BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD

Wilt u aandacht vragen voor een bepaald onderwerp? Hebt 
u een boodschap voor de gemeenteraad? Stuur dan een 
mail naar griffi  e@meierijstad.nl. 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. Om diezelfde reden wordt de 
brief ook niet op de gemeentelijke website geplaatst. 

INFORMATIE GRIFFIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffi  e. 
Dit kan zowel telefonisch: 14 0413, als via e-mail: 
griffi  e@meierijstad.nl.
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RAADSVERGADERING 11 OKTOBER

De onderwerpen op de raadsagenda zijn op 4 oktober 
behandeld in de raadscommissies. De commissies hebben 
advies uitgebracht hoe de agendapunten te behandelen 
(hamer- of bespreekstuk). Onderstaand een opsomming: 

Hamerstukken
•  Bestemmingsplan Rode Akkers – fase 2,    

Sint-Oedenrode
•  Bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte woningen 

Kremselen Boskant’
•  Bestemmingsplan ‘Kom Erp, herziening Kerkstraat 28-

34’
•  Bestemmingsplan Mariaheide, herziening 

Heiakkerstraat.
•  Verordening onderzoekrecht gemeenteraad Meierijstad 

2018

Bespreekstukken 
• Gewijzigd bestemmingsplan ‘Kom Erp, herziening Bolst’
•  Wijziging begroting 2018 conform bestuursrapportage 

2018 
•  Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Meierijstad 

‘Toegang Sociaal Domein’
• Strategische visie Sociaal Domein 2018 – 2022
•  Verordening tot wijziging van de APV Meierijstad (4e 

wijziging)

AGENDACOMMISSIE 22 OKTOBER 

De agendacommissie vergadert over de komende 
vergadercyclus. De voorlopige agenda’s van de commissies 
(30 oktober en 1 november) en de raad (8 november) 
worden hier besproken en vastgesteld. 

BEELDVORMENDE AVOND 25 OKTOBER 

Op het programma staat: 
• Presentatie over thema Werk
Wat speelt er allemaal rondom het thema werk? Hoe is een 
vertaling te maken naar het re-integratiebeleid?
• Presentatie Omgevingsdienst Brabant Noord
Wat is de bijdrage van de Omgevingsdienst om een schone 
en veilige leefomgeving in Meierijstad te creëren? 

WEEK VAN DE VEILIGHEID

Deze week staat in het teken van 
veiligheid. Met het invallen van de 
donkere dagen in oktober is dit het 
moment om het thema veiligheid extra 
onder de aandacht te brengen. 

Woninginbraak, woningovervallen en babbeltrucs staan 
volop in de belangstelling. Samen met u willen wij iets 
doen tegen een onveilig gevoel. Hiervoor willen wij u graag 
enkele tips geven.

Er komen wel eens onbekenden aan de deur. De meeste 
mensen hebben goede bedoelingen, maar het is verstandig 
om voorzichtig te zijn. Denk daarbij aan de volgende tips:

•  Niet opendoen zonder eerst te kijken wie er voor de 
deur staat

  Kijk door het raam, deurspion en gebruik indien 
aanwezig de intercom. Doe een kierstandhouder 
op de deur voordat u de deur opendoet. Met een 
kierstandhouder zorgt u ervoor dat niemand de deur kan 
openen en u naar binnen kan duwen.

• Geld voor het grijpen
  Laat een collectant buiten wachten en doe de deur even 

dicht terwijl u geld gaat halen. Dat is niet onbeleefd. Wel 
veilig. Of leg wat kleingeld in de hal klaar zodat u niet 
hoeft weg te lopen bij de voordeur.

• Let op onaangekondigd bezoek
  Onthoud dat medewerkers van een bank, een 

verzekeringsmaatschappij en zelfs de thuiszorg nooit 
onaangekondigd bij u aan de deur komen. Zij maken 
altijd vooraf een afspraak! Aan onverwacht bezoek kunt 
u vragen om op een ander tijdstip terug te komen. Zorg 
dat er dan meerdere mensen in uw woning aanwezig 
zijn, als u zich daar prettiger bij voelt.

• Wees bedacht op smoezen
  Oplichters willen uw vertrouwen winnen en zien er vaak 

betrouwbaar uit. Maar vertrouw niet iedereen. Ook als 
onbekenden ‘in nood’ aan de deur komen en vragen of 
ze mogen bellen: laat ze niet binnen, maar bel zelf 112.

• Alleen opendoen voor eigen bezoek
  Woont u in een gebouw met een centrale toegang? Doe 

dan alleen open voor uw eigen bezoek. Zeg tegen de 
mensen die aandringen dat dat de huisregels zijn.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
‘VEGHEL-ZUID, HERZIENING NEDERBOEKT’

Het bestemmingsplan maakt de bouw van een rijtje 
van zes huurwoningen mogelijk op de locatie aan de 
Nederboekt waar vanuit het bestemmingsplan twee 
woonwagenstandplaatsen toegestaan waren. Het 
bestemmingsplan is op 20 september 2018 gewijzigd 
vastgesteld door de gemeenteraad.

De zienswijzen hebben aanleiding gegeven tot aanpassing 
van het ontwerpbestemmingsplan ‘Veghel-Zuid, herziening 
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Nederboekt” op de volgende onderdelen:
1. In de bestemming Wonen zijn regels opgenomen om 
parkeren te regelen via voorwaardelijke verplichting;
2. In de regels is nu expliciet opgenomen dat kamergewijze 
verhuur niet toegestaan is;
3. Deze mogelijkheden tot het houden van evenementen 
in de betreffende bestemmingen ‘Groen’ en ‘Verkeer’ zijn 
verwijderd.

Het vastgestelde plan ligt ter inzage vanaf 5 oktober tot en 
met 15 november 2018 in het gemeentehuis in Veghel. De 
volledige bekendmaking staat op 
www.officielebekendmakingen.nl.

LETS PLAY GEOPEND OP BASISSCHOOL
DE HEIJCANT IN SCHIJNDEL

Donderdag 4 oktober 
is Let’s Play officieel 
van start gegaan op 
basisschool De Heijcant 
in Schijndel. Let’s Play 
is een ontdekplek voor 
basisschoolkinderen. 
Vier leegstaande 
klaslokalen 
zijn omgebouwd tot inspirerende plekken waar 
basisschoolleerlingen uit Schijndel (en later ook andere 
scholen uit Meierijstad) kunnen leren, beleven en 
ontdekken. Let’s Play heeft onder andere een natuurhoek, 
waar kinderen bijvoorbeeld sla kunnen telen, een kleine 
supermarkt, waar kinderen kunnen winkelen en een 
terras, waar kinderen leren serveren of als fietsenmaker 
een fietsband kunnen repareren. De ontdekplek is een 
samenwerking van onderwijs, (lokale) ondernemers en 
overheid. Wethouder Coby van der Pas en Maikel de la 
Cousine, initiatiefnemer van Let’s play, hebben Let’s Play 
officieel geopend.

Wethouder Coby van der Pas en initiatiefnemer Maikel de la 
Cousine

BEZOEK VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDER 
AAN ODENDAEL EN HOSPICE DOMMELRODE

Afgelopen woensdag brachten burgemeester van Rooij en 
wethouder Eus Witlox een bezoek aan Odendael en de 
Hospice Dommelrode.
Bij de hospice kregen zij uitleg van Cor van de Vleuten, 
Maurice van Osch en Hans Adriaans, namens het 
stichtingsbestuur en Ingrid Gevers als coördinator van de 
vrijwilligers. Het Hospice staat voor goede zorg en vooral 
aandacht voor mensen die in de laatste fase van hun leven 
zijn. Een vrijwilligster vertelde hoe fijn het is om altijd naar 
de wens van de bewoners te kunnen handelen. De hospice 

bestaat sinds september 2015 en geeft aan 63 bewoners 
een laatste thuis.

Bij zorgcentrum Odendael BrabantZorg gaven Ingrid 
Gevers, Diana Zijlmans en Dorothé Nouwen  een 
rondleiding en vertelden over de vele vormen van zorg. 
In Odendael sluit de zorg zoveel mogelijk aan bij de 
persoonlijke behoefte van mensen. Het uitgangspunt is 
dat mensen zo lang mogelijk de regie blijven houden over 
hun eigen leven. In Odendael wonen 144 bewoners, maar 
daarnaast vinden ook veel andere mensen hun weg naar 
dit zorgcentrum. Met de inzet van 180 vrijwilligers, andere 
zorgaanbieders en veel aanloop is Odendael volop in 
beweging. De mogelijkheid om elkaar te ontmoeten is de 
kracht van Odendael. 

VEEL BELANGSTELLING OP DE DAG VAN
DE DUURZAAMHEID IN MEIERIJSTAD

Afgelopen weekend was het de ‘Dag van de Duurzaamheid’ 
in Meierijstad. Elf organisaties openden hun deuren voor het 
publiek. Veel belangstelling van enthousiaste en gedreven 
mensen die Meierijstad mooier en duurzamer maken. Een 
compliment aan alle deelnemers!
Een filmimpressie van de dag is te vinden op: 
www.omroepmeierij.nl/2018/10/dag-van-de-duurzaamheid/ 

TERUGBLIK GESPREKSAVOND 
CITYMARKETING MEIERIJSTAD

Als je terugkomt van vakantie, waarom ben je dan blij 
om terug thuis te zijn? Wat zijn unieke karaktertrekken 
waaraan je iemand vanuit jouw dorp herkent? En wat is 
je meest bijzondere herinnering aan iets wat je in je eigen 
gemeenschap hebt meegemaakt? Deze en andere vragen 
kwamen afgelopen woensdag aan de orde tijdens de ‘reis-
naar-de-toekomst’ bijeenkomst aan de Noordkade in Veghel 
onder leiding van Diana Nijs, professor Imageneering. 
Ruim 100 inwoners en ondernemers uit Meierijstad waren 
aanwezig om mee te denken over het DNA van Meierijstad. 
Ook kregen de deelnemers de opdracht na te denken over 
de voorpagina van de krant over 10 jaar, op 3 oktober 2028 
waarin Meierijstad op de voorpagina staat met….. 
Heel verrassende en inspirerende ideeën zijn hier 
gepresenteerd, door jong en oud. Voor een impressie van 
de avond verwijzen wij u naar onze website  
www.meierijstad.nl/dromenovermeierijstad. De opgehaalde 
informatie van deze avond wordt meegenomen in het op te 
stellen citymarketingbeleid voor de gemeente.

INZAMELING GROF SNOEIAFVAL 
SINT-OEDENRODE OP ZATERDAG 13 OKTOBER

Bebouwde kom
Bewoners van alle bebouwde kommen in Sint-Oedenrode 
kunnen hun snoeiafval aan de straat leggen zonder dit 

aan te melden. Grof snoeiafval dient wel aan een aantal 
voorwaarden te voldoen:
• Vanaf 7.30 uur buiten; 
• Duidelijk zichtbaar en niet bij een groenstrook;
• Gebundeld, maar niet met ijzerdraad;
• Maximale doorsnee boomstronken en takken 10 cm;
• Lengte per bundel maximaal 1.50 m;
• Gewicht maximaal 25 kg per bundel.

Buitengebied
Woont u in het buitengebied van Sint-Oedenrode en wilt u 
uw snoeiafval op laten halen, bel of mail dan voor vrijdag 
12 oktober 12.00 uur naar 14 0413  (vraag naar Wim Van 
Liempd.) of mail naar: wvanliempd@meierijstad.nl. Vermeld 
in de mail uw naam, straatnaam en postcode.

Milieustraat
Snoeiafval, zonder zand, gras en schoffelvuil, kunt u ook 
gratis kwijt op onze milieustraat. Het snoeiafval dient in een 
personenauto of op een aanhangwagen zonder bedrijfsnaam 
te worden aangeboden met een maximum van 2 m³.

OMCHIPPEN GRIJZE RESTAFVALCONTAINER IN 
VEGHEL EN SINT-OEDENRODE

Komende weken ontvangt ieder huishouden uit de 
voormalige gemeenten Sint-Oedenrode en Veghel een 
brief van de gemeente over het omchippen van de grijze 
restafvalcontainer. Het omchippen is van belang omdat 
per 1 januari 2019 nieuwe vuilnisophaalwagens worden 
ingezet. De huidige chips zijn verouderd en moeten daarom 
vervangen worden. Het omchippen gebeurt in de periode 
tussen medio oktober en medio december. U ontvangt de 
brief in een van de komende weken, afhankelijk van de 
planning wanneer bij u in de straat wordt omgechipt. In de 
voormalige gemeente Schijndel zijn de chips al up-to-date 
en deze hoeven niet vervangen te worden.
Uw medewerking hierbij is heel belangrijk omdat een 
restafval container zonder nieuwe chip, na 1 januari 
2019 niet meer geleegd kan worden.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning  
 Oude Vresselseweg 1  herbouwen van een    
  bedrijfsruimte

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

Omgevingsvergunning  
 Bobbenagelseweg 7  bouwen van een woning
 Margrietstraat 22  verbouwen van een woning
 Jonker Marcus van  verwijderen van 15 Elzenbomen
 Gerwenlaan en 
 Dommelrodelaan (ong)  
 Van Anrooijstraat ter  kappen van 1 Eikenboom
 hoogte van huisnummer 6  
 Schootsedijk 3 bouwen van een stal en 
  afrastering

VERDAGINGSBESLUITEN

 Liempdseweg 15  realiseren van een B&B

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

 Spierkesweg 22  veranderen varkenshouderij en  
  plaatsen twee luchtwassers

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.
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