
Mens en Maatschappij:
• Toeristisch-recreatieve visie Meierijstad

Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering:
•  Zienswijze ontwerp (herziene) begroting 2018 en 

ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst Brabant-Noord
• Bouwverordening gemeente Meierijstad
• Duurzaamheidsvisie Meierijstad
•  Bomenverordening gemeente Meierijstad en kaart 

‘Bebouwde kommen inzake Wet natuurbescherming’
• Verordening reclamebelasting Meierijstad 2019
•  Wijziging fi nanciële verordening gemeente Meierijstad 

2017

Spreekrecht
Wilt u inspreken over een onderwerp dat op de agenda 
van de commissies staat? Aanmelden kan bij de griffi  e via 
griffi  e@meierijstad.nl tot uiterlijk 30 oktober, 12.00 uur. De 
maximale spreektijd is vijf minuten per inspreker. 

UITGELICHT

Toeristisch-recreatieve visie Meierijstad:
Meierijstad wil de recreatiemogelijkheden versterken, zodat 
nog meer eigen inwoners en bezoekers ervan kunnen 
genieten. Omdat in onze provincie de vrijetijdssector 
groeiende is, is dit dus hét moment om daarop in te spelen. 
Daarvoor is nu recreatief-toeristisch beleid ontwikkeld, 
dat inspeelt op de kansen in onze gemeente. Tijdens een 
uitgebreid participatietraject is er veel input vanuit de sector 
gekomen. Naast de visie én het toekomstkomstbeeld is 
er een actieprogramma opgesteld om de sector verder te 
versterken.

Duurzaamheidsvisie Meierijstad:
Het college van Meierijstad heeft samen met inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties een 
visie op duurzaamheid gemaakt. De visie richt zich 
op drie thema’s: energiek en verantwoord, circulair en 
schoon, klimaatbestendig en bio divers. In totaal worden 
twaalf ambities aan de raad voorgelegd. De raad wordt 
voorgesteld om deze twaalf ambities aan het college mee te 
geven ter uitvoering.

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer hierover weten? Kijk 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. 
De vergaderingen zijn ook terug te kijken. 
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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? 
•  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, waarna er gelegenheid is 
om te reageren. 
• Presentatie over Maatschappelijk Vastgoed
Aan bod komen o.a. het duurzame meerjaren 
onderhoudsplan, verduurzaming van het maatschappelijk 
vastgoed en fi nanciën. Nadien is er gelegenheid om vragen 
te stellen en te reageren. 

GEZAMENLIJKE COMMISSIEVERGADERING 
RUIMTE, ECONOMIE EN BEDRIJFSVOERING
EN MENS EN MAATSCHAPPIJ 30 OKTOBER

Op de agenda staat de behandeling van de begroting 2019 
en de meerjarenbegroting 2020-2022. De begroting is in te 
zien op www.meierijstad.nl/begroting2019. De behandeling 
in de gemeenteraad is op 8 november.

Spreekrecht
Wilt u inspreken over een onderwerp dat op de agenda 
van de commissie staat? Meldt u dan aan bij de griffi  e via 
griffi  e@meierijstad.nl. Dit kan tot uiterlijk 29 oktober, 12.00 
uur. De maximale spreektijd is vijf minuten per inspreker. 

COMMISSIEVERGADERINGEN 1 NOVEMBER

In de commissies nemen fracties een voorlopig standpunt 
in. Hier vindt ook het debat plaats en wordt een advies 
aan de raad opgesteld. Het advies kan zijn om een 
onderwerp als hamer- of bespreekstuk te behandelen in de 
raadsvergadering. De raadsvergadering is op 8 november.
Onderstaand de agenda’s van de twee raadscommissies: 

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.

WORDEN ER NOG EXTRA BLADKORVEN
GEPLAATST? 

De bladkorven die nu overal uitgezet zijn worden wekelijks 
geledigd. Er worden momenteel géén extra bladkorven 
geplaatst. Wel gaan we de bladkorven verplaatsen, als in de 
straten bomen geen blad meer hebben, naar straten waar 
de bomen nog wel blad hebben.

OPROEP BETAAL UW GEMEENTELIJKE 
BELASTINGEN VOOR 31 OKTOBER

Voorkom een dwangbevel van minimaal € 41,- 
Heeft u in september een aanmaning van ons ontvangen met 
het verzoek uw verschuldigde bedrag en aanmaningskosten 
te betalen? En heeft u deze nog niet betaald, omdat deze 
misschien aan uw aandacht is ontglipt? U heeft nog tot 31 
oktober 2018 om dit alsnog te doen. Daarna zijn wij wettelijk 
verplicht u een dwangbevel te sturen.

Dus: Heeft u uw gemeentelijke belasting nog niet 
betaald?
Doe dat dan alsnog vóór 31 oktober 2018. Hiermee 
voorkomt u een dwangbevel. Dit bestaat uit het 
verschuldigde bedrag verhoogd met minimaal € 41,- aan 
dwangbevelkosten.
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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

GEMEENTE MEIERIJSTAD
Stadhuisplein 1   www.meierijstad.nl
5461 KN Veghel   info@meierijstad.nl
tel:  14 0413       @gemeentemeierijstad
Voor storingen kunt u      @GemMeierijstad 
bellen 14-0413      @gemeentemeierijstad    
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Betalen in termijnen?
Ondanks dat de betalingstermijn verstreken is, kunt u 
alsnog in termijnen betalen. Neem contact met ons op om 
dit te regelen via tel 0413-381030 of mail 
belastingen@meierijstad.nl.

Vragen?
Heeft u nog vragen, neem dan tijdens kantooruren contact 
op met de afdeling Belastingen, tel. 0413–38 10 30. 
Wij helpen u graag verder. 

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN RUIMTE 
VOOR RUIMTE WONINGEN KREMSELEN 
BOSKANT EN BESLUIT HOGERE WAARDE WET 
GELUIDHINDER

Dit bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk 
van maximaal 13 nieuwe vrijstaande woningen en de 
vervanging van een bestaande woning aan Kremselen 20. 
Het voormalige korfbalveld maakt onderdeel uit van het 
plangebied en wordt ingericht als groen-/ natuurgebied 
waarin ruimte is voor een poel ten dienste van de berging 
van water en een wandelpad. Het bestemmingsplan staat 
op www.ruimtelijkeplannen.nl en de stukken liggen in het 
gemeentehuis in Veghel ter inzage van 25 oktober t/m 5 
december 2018. 

Voor de realisatie van het plan kan niet worden voldaan 
aan de voorkeurswaarde voor geluidbelasting uit de Wet 
geluidhinder. Het college heeft een hogere waarde voor 
de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vastgesteld. Dit 
besluit ligt samen met het bestemmingsplan ter inzage. 
Voor de volledige bekendmaking over het vastgesteld 
bestemmingsplan en het besluit vaststelling hogere 
waarden wordt verwezen naar 
www.offi  cielebekendmakingen.nl.

GEMEENTE MEIERIJSTAD ONDERSTEUNT
INNOVATIEVE IDEEËN MET
BURGERINNOVATIEFONDS

De gemeente wil graag 
inwoners oproepen 
innovatieve ideeën en 
initiatieven in te dienen die 
bijdragen aan de participatie 
in Meierijstad. Daarom stelt 
de gemeente voor 2018 
een Burgerinnovatiefonds 
beschikbaar voor deze 
initiatieven.

Beter of anders
Inwoners weten vaak als geen ander wat er anders of 
beter kan in hun omgeving. Met het Burgerinnovatiefonds 
krijgt u de ruimte om (samen) met nieuwe initiatieven aan 
de slag te gaan. Vanaf september 2018 kunt u innovatieve 
ideeën aandragen. De gemeente ondersteunt  waardevolle 
initiatieven fi nancieel voor maximaal 50% van de totale 
kosten van het initiatief tot maximaal €10.000,-. 
Voor het indienen van initiatieven gelden enkele 
spelregels. Deze zijn bedoeld om richting te geven en zijn 
zo geformuleerd dat er ruimte is bij het indienen van de 
initiatieven. Bij een subsidietoekenning voor activiteiten 
door initiatiefnemers uit de gemeente gelden de volgende 
spelregels:

•  Alleen inwoners van Meierijstad kunnen een aanvraag 
indienen.

•  Het initiatief stimuleert burger- en overheidsparticipatie 
en/of het initiatief is innovatief.

•  Het initiatief mag betrekking hebben op onderzoek, 
experimenteren en/of uitvoeren van een pilot.

•  Voor maximaal 50% van de totale kosten wordt een 
éénmalige subsidie toegekend tot een maximumbedrag 
van € 10.000,-. Het plafond van burgerinnovatiefonds is 
€ 50.000,- voor 2018. Graag een begroting van de totale 

kosten meesturen met de aanvraag.
•  Het initiatief heeft een maatschappelijk doel en 

betrekking op een groep van mensen.
•  Het initiatief wordt opgezet voor een groep van inwoners 

binnen gemeente Meierijstad.
•  Het is een pré als onderwijsinstellingen, overheid en 

ondernemers betrokken worden in het idee of initiatief.
•  Minimaal vier keer per jaar worden ingediende 

initiatieven besproken in een commissie. De commissie 
beslist over de toekenning van de subsidie.

•  In communicatie uitingen van het initiatief wordt het logo 
van de gemeente Meierijstad opgenomen.

•  Met de initiatiefnemer wordt een afspraak gemaakt om 
het initiatief te evalueren en/of te monitoren en wordt 
besproken in hoeverre de gewenste resultaten zijn 
behaald.

Pilot
De toekenning van subsidie uit het burgerinnovatiefonds 
geldt in eerste instantie voor 2018 als pilot. Na dit jaar 
worden de initiatieven besproken en de spelregels 
geëvalueerd en wanneer dat nodig is bijgesteld.
Er is een animatiefi lmpje gemaakt over het 
burgerinnovatiefonds,  kijk hiervoor op youtube en vul 
burgerinnovatiefonds in.

WEEK VAN DE PLEEGZORG

In 2018 wordt voor de vierde 
keer de Week van de Pleegzorg 
georganiseerd van 31 oktober t/m 
7 november. Met deze actieweek 
wil Pleegzorg Nederland 
aandacht vestigen op het belang 
van pleegzorg en het tekort 
aan pleegouders in Nederland. 
Pleegouders zijn van onschatbare 
waarde én heel hard nodig. Op dit moment zijn er in 
Nederland ruim 23.000 pleegkinderen. Deze kinderen zijn 
tussen de 0 en 21 jaar. Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis 
wonen, soms is dat voor langere tijd.

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 
en de huidige chips verouderd zijn en vervangen moeten 
worden. Het omchippen gebeurt in de periode tussen 
begin november 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 is 
heel belangrijk omdat een restafvalcontainer zonder 
nieuwe chip na 1 januari 2019 niet meer geleegd kan 
worden.  

BEZOEK EEN HUIS TIJDENS DE DUURZAME 
HUIZEN ROUTE

Denkt u aan het investeren in zonnepanelen of uw woning 
gasloos te maken? Kom dan naar een van de opengestelde 
woningen tijdens de Duurzame Huizen Route.
Tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route op zaterdag 
3 en 10 november 2018 stellen huiseigenaren in heel het 
land hun huis open om anderen te laten zien hoe zij hun 
huis duurzamer hebben gemaakt. U hoort ervaringen uit 
eerste hand en is er alle tijd om vragen te stellen. Ook in 
Meierijstad hebben verschillende huiseigenaren hun woning 
open staan deze dagen.

Schrijf in voor een bezoek
Op www.duurzamehuizenroute.nl zijn allerlei soorten 
huizen te vinden, van vrijstaand tot een tussenwoning en 

van monumentaal tot nieuwbouw. Er is voor iedereen wat 
interessants te vinden. Als u op de website uw plaatsnaam 
invult, worden de huizen bij u in de buurt getoond. U kunt 
ook zoeken op bouwjaar, type woning of onderwerp. U kunt 
bij één of meerdere huizen inschrijven voor een bezoek. 
Inschrijven via de website is wel verplicht.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning  

 Huisakkerweg bouwen van 12 woningen
 (ongenummerd)
 Sloef 2  bouwen van een bijgebouw
 Ollandseweg 113a   bouwen van een woning

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

Omgevingsvergunning

 Kleine Heisteeg 5A   bouwen van een woning
 Rooise-Heide 4   uitbreiden van de woning
 De Quaystraat 46   bouwen van een aanbouw en  
  een dakopbouw
 Markt (ter hoogte van  verwijderen van een
 hoek Rabobank)  Kastanjeboom
 Vresselse-Akkers 7  bouwen van een fokkerijstal en  
  africhthal
 Hertog Hendrikstraat 1  wijzigen en aanbrengen van  
  handelsreclame
 Oude Vresselseweg 1  herbouwen van een    
  bedrijfsruimte

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

 Ollandseweg 26  realiseren van een oprit

VERDAGINGSBESLUITEN

 Cathalijnepad 1 verleggen van een inrit

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBE
SLUIT MILIEUBEHEER

 Sluitappel 69  oprichten van een kleinschalig 
  fi tnessbedrijf met intensieve 
  begeleiding, voeding coaching 
  en fysiotherapie

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.
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