
•  Prioritering uitvoeringsprogramma 
gezondheidsbeleid

Schets van mogelijke prioritering, waarna er gelegenheid is 
om hierop 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. 

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.

BEGROTING 2019 EN MEERJARENRAMING 2020-2022

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders 
de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022 
aangeboden aan de gemeenteraad. Op 30 oktober is een 
gezamenlijke commissievergadering. De begroting is in te 
zien op www.meierijstad.nl/begroting2019. De behandeling 
in de gemeenteraad is op 8 november.

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN / LIVE STREAM

Alle vergaderingen zijn openbaar en in het bestuurscentrum 
van Meierijstad, Burg. Wernerplein 1 te 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. 

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. 
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TERUGBLIK RAADSVERGADERING 11 OKTOBER

De raad heeft diverse besluiten genomen over:
• Diverse bestemmingsplannen:
• Rode Akkers-fase 2, Sint-Oedenrode
• Ruimte voor Ruimte woningen Kremselen Boskant 
• Kom Erp, herziening Kerkstraat 28-34
• Mariaheide, herziening Heiakkerstraat
• Kom Erp, herziening Bolst
•  Verordening onderzoekrecht gemeenteraad Meierijstad 

2018
• Wijziging begroting 2018 conform de bestuursrapportage
•  Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Meierijstad 

‘Toegang Sociaal Domein’. Hierbij is een amendement 
aangenomen van D66, Hart voor Schijndel, SP, Lijst 
Blanco en Gemeentebelang Meierijstad, waarin het 
college wordt opgedragen om een beleidsnota op te 
stellen voor 1 mei 2019.

•  Strategische visie Sociaal Domein 2018-2022. Hierbij 
is een amendement aangenomen van SP, Hart voor 
Schijndel, D66, Lijst Blanco en Gemeentebelang 
Meierijstad waarin wordt ingegaan op de strekking van 
de beleidsnota die voor 1 mei 2019 aan de raad zal 
worden voorgelegd.

• Wijziging AOV Meierijstad (4e wijziging)

AGENDACOMMISSIE 22 OKTOBER 

De agendacommissie vergadert over de komende 
vergadercyclus. De voorlopige agenda’s van de commissies 
(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? 
•  Presentatie over duurzaam veilige inrichting van 

wegen
Ingegaan wordt op de uniformering van verkeerssituaties, 
duurzaam veilige weginrichtingen en burgerbetrokkenheid.

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.

GEMEENTE MEIERIJSTAD DOET WEER MEE AAN 
DE NATIONALE DUURZAME HUIZEN ROUTE 

Op zaterdag 3 en 10 
november 2018 zijn de 
opendeurendagen, ook in 
Meierijstad. Huiseigenaren 
van duurzame huizen in 
Meierijstad openen hun deuren en delen hun kennis 
en ervaringen met geïnteresseerden. De gemeente 
ondersteunt dit initiatief en moedigt haar inwoners aan om 
hun woning open te stellen.

Heeft u een duurzaam huis? Meld u dan aan!
De Nationale Duurzame Huizen Route is een onafhankelijk 
platform waar huiseigenaren zich het hele jaar door 
kunnen oriënteren op duurzaam wonen. Inwoners die 
het leuk vinden om hun kennis en ervaringen op 3 en/
of 10 november met anderen te delen kunnen hun huis 
aanmelden via www.duurzamehuizenroute.nl/meierijstad. 

VAKWERELD SPORT&CULTUURTECHNIEK 
BEZOEKT DUURZAME SPORTPARKEN OP DAG VAN
DE DUURZAAMHEID

Meierijstad was woensdag 10 oktober gastheer voor 
sportveldbeheerders, beleidsmedewerkers, adviesbureaus, 
aannemers van de branchevereniging. Tijdens hun 
themadag over duurzame sportparken bezochten zij 
Sportpark De Neul in Sint-Oedenrode en WEC in Schijndel. 
Hier bekeken zij een aantal interessante innovatieve 
toepassingen zoals de toepassing van de nieuwste 
generatie LED-verlichting, gebruik van een duurzaam type 
kunstgrasvezel, specifi eke inzaaitechnieken en adequaat 
onderhoud die ervoor zorgen dat er geen chemische 
gewasbeschermingsmiddelen gebruikt hoeven te worden 
en een waterbergingssysteem om overtollig water snel af te 
voeren.

REGENTONACTIE VANUIT OPERATIE STEENBREEK

Door de klimaatsverandering hebben we steeds vaker te 
maken met enorme hoosbuien, hitte of een lange periode 
van droogte. Heftige buien veroorzaken vaak overlast: 
straten of kelders kunnen bijvoorbeeld onder water 
lopen. Als inwoner kunt u uw steentje bijdragen om deze 
wateroverlast te verminderen en verdroging tegen te gaan, 
door mee te doen aan de regentonactie die van 17 oktober 
tot en met 17 november 2018 duurt. Deze regentonactie 
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REGENTONACTIE VANUIT OPERATIE STEENBREEK

Door de klimaatsverandering hebben 
we steeds vaker te maken met enorme 
hoosbuien, hitte of een lange periode 
van droogte. Heftige buien veroorzaken 
vaak overlast: straten of kelders kunnen 
bijvoorbeeld onder water lopen. Als inwoner 
kunt u uw steentje bijdragen om deze 
wateroverlast te verminderen en verdroging 

tegen te gaan, door mee te doen aan de regentonactie 
die van 17 oktober tot en met 17 november 2018 duurt. 
Deze regentonactie wordt georganiseerd door Operatie 
Steenbreek, waar ook de gemeente bij aangesloten is.

Wanneer iedereen regenwater opvangt in een regenton, 
creëert u in uw eigen tuin wateropslag. Dit bespaart kostbaar 
drinkwater, omdat plant en dier kunnen drinken van gezond 

en gratis hemelwater! Bovendien komt het water dat u 
opvangt niet meer in het riool terecht en hoeft dus niet meer 
onnodig gezuiverd te worden. 

Koop nu een ton met korting
Lever bijgaande kortingsbon in bij één van de deelnemende 
bedrijven en u krijgt van de gemeente direct € 20,- korting 
op een regenton naar keuze (assortiment kan wisselen per 
deelnemend bedrijf). 
• Intratuin, Heuvel 11 in Veghel
• Gamma, Poort van Veghel 4920 in Veghel
• Praxis, Poort van Veghel 4924 in Veghel
• Boerenbond, Poort van Veghel 4992 in Veghel
• De Eekhoorn, Eekhoorn 9a in Sint-Oedenrode
• Karwei, Galvaniweg 26 in Schijndel
Let wel op: deze actie loopt van 17 oktober t/m 17 november 
2018 of tot het moment dat er binnen de gemeente 
Meierijstad 200 tonnen zijn verkocht.

In deze vragenlijst worden vragen gesteld over uw 
gezondheid, of u voldoende contacten heeft met anderen 
en of u wel eens vrijwilligerswerk doet. En of u bijvoorbeeld 
hulp krijgt of zelf hulp geeft aan anderen.
 
De gemeente heeft onderzoeksbureau Dimensus 
gevraagd het onderzoek uit te voeren. De resultaten van 
de vragenlijsten zijn anoniem en worden vertrouwelijk 
behandeld.
Met de resultaten kunnen we werken aan een samenleving 
waarin iedereen mee kan doen. Hoe meer mensen de 
vragenlijst invullen, hoe beter wij te weten komen wat u 
belangrijk vindt. Vandaar onze oproep aan inwoners om de 
vragenlijst in te vullen. 

Vragen? 
In de brieven die de inwoners ontvangen, staat vermeld 
dat u voor vragen contact kunnen opnemen met het 
onderzoeksbureau. De contactgegevens staan in de brieven 
vermeld. 

BESTEMMINGSPLAN RODE AKKERS – FASE 2, 
SINT-OEDENRODE.

Bestemmingsplan Rode Akkers – fase 2, Sint Oedenrode ligt 
samen met het besluit ‘hogere waarden wet Geluidhinder’ 
met ingang van 19 oktober tot en met 29 november 2018 
voor iedereen  een ieder ter inzage in het gemeentehuis 
van Meierijstad. Het bestemmingsplan biedt een juridische 
regeling voor de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch’ 
naar de bestemming ‘Wonen’, met de mogelijkheid voor drie 
vrijstaande woningen. Voor de mogelijkheid om beroep in te 
stellen tegen het bestemmingsplan en/of het besluit ‘hogere 
waarden wet Geluidhinder’, kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.

INZAMELING GROF SNOEIAFVAL SINT-OEDENRODE 
OP ZATERDAG 27 OKTOBER

Bebouwde kom
Bewoners van alle bebouwde kommen in Sint-Oedenrode 
kunnen hun snoeiafval aan de straat leggen zonder zich 
aan te melden. Grof snoeiafval dient wel aan een aantal 
voorwaarden te voldoen:

•  Duidelijk zichtbaar en niet bij een groenstrook;
• Vanaf 7.30 uur buiten; 
• 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 donderdag 
25 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.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Evenementenvergunning
 Parkeerplaats Bremhorst  8 december 2018 -
 naar de Kinderboerderij  Lampionoptocht naar Kerststal  
   Kinderboerderij
 Centrum Sint-Oedenrode winterbraderie 16 december 2018 
   van 11.00 - 17.00 uur

Omgevingsvergunning
 Oranje-Nassaulaan 247  kappen van een boom

VERLEENDE VERGUNNINGEN 
 
Omgevingsvergunning 
 Bikkelkampen 17 bouwen van een woning
 Ollandseweg 149  verbouwen van een woning
 IJsvogel 13 B  verbouwen van een woning
 Eerschotsestraat 95 a  bouwen van een carport

Collectevergunning
 Meierijstad houden van een collecte van  
   17 t/m 23 februari 2019 voor  
   stichting Join4energy

VERDAGINGSBESLUITEN

 Bobbenagelseweg 16  bouwen van een woning en  
   bijgebouw

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

 Kleine Heisteeg  bouwen van een woning
 Perceel s1031 

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

 Hoogstraat 58  beëindigen van de melkrundvee-
   houderij en verder intensiveren 
   van de schapenhouderij

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.

Deze bon is geldig van 17 oktober t/m 17 november 2018 of tot het moment dat er binnen 
onze gemeente 200 tonnen zijn verkocht. Alleen bij de deelnemende winkels. Deze actie geldt 

uitsluitend voor inwoners van gemeente Meierijstad. Per huishouden maximaal 1 bon. 

Allemaal aan de ton

Regenwater kun je heel makkelijk 

op vangen in een regenton. Zo 

heb je altijd een voorraad water 

voor je (tuin)planten wanneer 

het tijdelijk droog is. Bovendien 

komt dit regenwater niet extra 

in het riool terecht en hoeft 

dus niet onnodig gezuiverd te 

worden. Daarom geven wij als 

gemeente graag korting op de 

aanschaf van een regenton!

Vul hier je adresgegevens in:
Naam: ..........................................................................................................................................

Straat: ..........................................................................................................................................

Postcode en woonplaats: ....................................................................................................

Deze gegevens worden alleen gebruikt om de verspreiding van regentonnen binnen onze 
gemeente in beeld te brengen.



Kortingsbon €20

Tegen inlevering van deze bon krijg je bij ons direct 
€ 20 korting op een regenton naar keuze!

Wij doen mee

Intratuin, Heuvel 11, Veghel

Gamma, Poort van Veghel 4920, Veghel

Praxis, Poort van Veghel 4924, Veghel

Boerenbond, Poort van Veghel 4992, Veghel

Karwei, Galvaniweg 26, Schijndel

De Eekhoorn, Eekhoorn 9a, Sint-Oedenrode

Veghel Heuvel 11, 0413-350816.

WATERINNOVATIEPRIJS

De aanleg van de nieuwe kunstgrasvelden in Sint-
Oedenrode maakt deel uit van het project Blauwe 
Sportparken. Bij dit project is gebruik gemaakt van slimme 
technieken om onder andere verdroging tegen te gaan. 
Het project Blauwe Sportparken van de gemeente 
Meierijstad en haar partners (Waterschap de Dommel, 
RKSV Rhode, Topgrass, NEWAE) is dan ook genomineerd 
voor de waterinnovatieprijs. Tot en met 25 november kan er 
via www.waterinnovatieprijs.nl/project/blauwe-sportparken/ 
worden gestemd voor de publieksprijs!

GEMEENTE DOET ONDERZOEK  

De gemeente wil graag weten hoe inwoners over bepaalde 
onderwerpen denken. Daarom doen we regelmatig 
onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit een schriftelijke 
vragenlijst. Vanaf 10 oktober ontvangen zo’n 4.000 
huishoudens in Meierijstad deze vragenlijst. De adressen 
hebben we geselecteerd via een steekproef. 
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