
gemeente Meierijstad. Ook is een daarbij behorend 
regelement van orde van de welstandscommissie 
opgesteld. 

Bomenverordening gemeente Meierijstad
Er zijn duidelijke regels en kaders nodig om te bepalen 
wanneer bomen gekapt mogen worden, wanneer en op 
welke manier herplanting nodig is. De drie voormalige 
gemeenten hadden dit ieder op hun eigen manier 
georganiseerd. De bomenverordening zorgt voor de 
harmonisatie van regels en kaders. 

Verordening reclamebelasting Meierijstad 2019
Voorstel is om drie afzonderlijke 
reclamebelastingverordeningen vast te stellen en wel voor 
de domeinen Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel.

Zienswijze ontwerp (herziene) begroting 2018 en 
ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst Brabant-
Noord (ODBN)
De ODBN heeft de gemeenteraden van de deelnemende 
gemeenten en Provinciale Staten van Noord-Brabant 
gevraagd om hun zienswijzen kenbaar te maken. Beide 
ontwerp begrotingen omvatten een forse kostenstijging voor 
de deelnemers.  

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  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. 

BEGROTING 2019

Op 30 oktober jl. is in een gezamenlijke 
commissievergadering gesproken over de begroting 2019 
en de meerjarenraming 2020-2022. Wilt u meer hierover 
weten? Kijk dan de vergadering terug op
www.meierijstad.nl/videoregistraties.

COMMISSIEVERGADERINGEN 1 NOVEMBER

Onderstaand de agenda’s van de twee raadscommissies: 
Mens en Maatschappij:
• Toeristisch-recreatieve visie Meierijstad
• Verordening reclamebelasting Meierijstad 2019
•  Wijziging fi nanciële verordening gemeente Meierijstad 

2017

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’

De commissies brengen advies uit aan de raad hoe de 
onderwerpen te behandelen (hamer- of bespreekstuk). 

RAADSVERGADERING 8 NOVEMBER

Op de agenda staan de onderwerpen die op 30 oktober en 
1 november in de commissies zijn behandeld. Aan de hand 
van de adviezen vanuit de commissies wordt bekeken of 
het nodig is om een extra raadsvergadering te houden op 
12 november 2018. Voor de actuele stand van zaken zie de 
vergaderstukken.

UIT DE RAAD GELICHT

Bouwverordening gemeente Meierijstad
Per 1 juli 2018 is de bouwverordening van rechtswege 
gewijzigd. Dit is tevens aanleiding geweest om de 
bouwverordeningen van de drie voormalige gemeenten 
te harmoniseren tot één bouwverordening voor de gehele 

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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BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD      

NIEUWS UIT DE RAAD 

NIEUWS UIT DE BUURT 

VRAAG VAN DE WEEK

OVERIG NIEUWS

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    

voor iedereen

Denk ook mee over een leven in Meierijstad 

waar iedereen mee kan doen, ook mensen 

met een beperking!

Kom naar de bijeenkomst en deel jouw 

ideeën met andere inwoners en de gemeente. 

Samen bereiken we meer.

maandag 26 november
van 14.00 tot 17.00 uur
’t Spectrum Schijndel
Aanmelden kan via e-mail: meedoen@meierijstad.nl

De rechten van mensen met een beperking zijn 

vastgelegd in het VN-Verdrag Handicap. Meierijstad 

is koplopergemeente op het gebied van inclusie. 

We zijn er nog niet, er moet nog veel gebeuren. 

Daarvoor hebben we hulp van inwoners nodig. 

U i t n o d i g i n g

 Woensdag 31 oktober 2018    20   BRENGT MENSEN DICHTERBIJ. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE
  

SINT-OEDENRODE • NIJNSEL • BOSKANT • OLLAND  
 

MooiRooikrantDe



 Woensdag 31 oktober 2018    21   BRENGT MENSEN DICHTERBIJ. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE
  

SINT-OEDENRODE • NIJNSEL • BOSKANT • OLLAND  
 

MooiRooikrantDe

WAT STAAT ER IN DE BEGROTING?

BEGROTING 2019
IN ÉÉN OOGOPSLAG

INKOMSTEN
miljoen

UITGAVEN
miljoen

De begroting geeft de verwachte inkomsten en uitgaven van de gemeente voor komend jaar weer. 
De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. 

RIJK   €  128    

OZB   €   18

LOKALE HEFFINGEN €   18

GRONDOPBRENGSTEN €   41

OVERIG   €   26

TOTAAL  € 231

BESTUUR EN ONDERSTEUNING €   13

VEILIGHEID   €    4

VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT €    8

ECONOMISCHE ONTWIKKELING  €   24
(INCLUSIEF BEDRIJVENTERREINEN)

ONDERWIJS    €    9

SPORT, CULTUUR EN RECREATIE  €   21

SOCIAAL DOMEIN   €  80
(INCLUSIEF WMO, WSW, INKOMENSREGELING)

RIOLERING    €    7

AFVAL     €    6

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU €    7

GRONDEXPLOITATIE    €   19
(WONINGBOUW)

VOLKSHUISVESTING EN    €    4
STADSVERNIEUWING

OVERIGE UITGAVEN   €   29
(WAARONDER OVERHEAD)

TOTAAL   € 231

OOK IN 2019 GEEN 
OZB-VERHOGING VAN 2%
Meierijstad investeert in 2019 
€ 27 miljoen extra om, samen met 
inwoners, ondernemers en 
instellingen, de belangrijkste 
ambities voor 2019 verder 
te realiseren.
 
Het huishoudboekje is in evenwicht. 
Het voorziene tekort in de kadernota 
is teruggebracht van € 1,6 miljoen 
naar € 9 ton. Dit is te danken aan 
de hogere algemene uitkering van 
het Rijk en de lagere rentekosten 
door de te verwachten hogere 
inkomsten vanuit grondverkopen. 
En ondanks de forse investeringen, 
is de geplande extra OZB-verhoging 
van 2% ook in 2019 niet nodig.
De indexering van 2% wordt wel 
gehandhaafd.
          

In 2019 werkt Meierijstad samen met inwoners, 
ondernemers en instellingen verder aan:

- het uitvoeringsplan Strategische Visie Sociaal Domein.    
  Daarbij staat de vraag van de burger centraal. Dit plan
  geeft verdere invulling aan de transformatie in het
  Sociaal Domein.

- het opleveren van de uitkomsten van de leefbaarheids-
  monitor. We gaan in gesprek met onder andere 
  dorps- en wijkraden en experts over deze uitkomsten. 
  Op basis hiervan worden een aantal focuspunten voor
  de verdere verbetering van de leefbaarheid opgesteld. 
  En we zetten het leefbaarheidsbudget opnieuw in, 
  zodat bewonersinitiatieven gerealiseerd kunnen worden

- het experimenteren met de Omgevingswet door het
  oppakken van pilots in bepaalde gebieden en thema’s.
  De ervaringen vertalen we naar nieuwe werkwijzen en 
  processen

 

- de concrete invulling van het uitvoeringsprogramma
  Positief Gezondheidsbeleid. We gaan bouwen aan een 
  netwerk waarin het gedachtengoed van positieve 
  gezondheid wordt uitgedragen en uitgebouwd.

- we willen participatie verder ontwikkelen, samen met de
  raad en de samenleving. Bureau Beerenschot en 
  Universiteit Rotterdam zijn bezig met een onderzoek dat
  daarbij helpt.

- het starten van het uitvoeringsprogramma voor 
  duurzaamheid. Stellen we een duurzame mobiliteitsvisie
  Meierijstad op en investeren fors in wegenonderhoud, 
  verkeersveiligheid en uitbreiding infrastructuur om 
  Meierijstad goed bereikbaar te houden.

 
- het evalueren van de pilotfase van het burgerinnovatie-
  fonds en kijken of we ermee verder gaan. Het fonds is 
  voor initiatieven van inwoners van Meierijstad die zijn
  gericht op sociale of technische innovatie en/of het
  leveren van een bijdrage aan de participatie.

Innovatie

Leefbaarheid

Participatie

Duurzaamheid

Gezondheid

Sociaal Domein

Omgevingswet

  de verdere verbetering van de leefbaarheid opgesteld. 
  En we zetten het leefbaarheidsbudget opnieuw in, 
  zodat bewonersinitiatieven gerealiseerd kunnen worden

- het experimenteren met de Omgevingswet door het
  oppakken van pilots in bepaalde gebieden en thema’s.
  De ervaringen vertalen we naar nieuwe werkwijzen en 
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WIJZIGINGSPLANNEN VRESSELSEWEG 47
 EN EVERSESTRAAT 33 SINT-OEDENRODE

De vastgestelde wijzigingsplannen “Vresselseweg 47 Sint-
Oedenrode” en “Eversestraat 33 Sint-Oedenrode” liggen 
ter inzage in het gemeentehuis in Veghel tot en met 5 
december 2018. De stukken zijn ook raadpleegbaar op  
www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor de volledige bekendmaking 
wordt verwezen naar www.officielebekendmakingen.nl.

Wijzigingsplan “Vresselseweg 47 Sint-Oedenrode” voorziet 
in de wijziging van de agrarische bestemming van de locatie 
Vresselseweg 47 in een bedrijfsbestemming ten behoeve 
van statische opslag.

Wijzigingsplan “Eversestraat 33 Sint-Oedenrode” voorziet 
in de wijziging van de woonbestemming van de locatie 
Eversestraat 33 in een bedrijfsbestemming ten behoeve van 
een hoveniersbedrijf.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

 Kleine Heisteeg 3   Rode Akkers fase 2 perceel 1 
   Sint-Oedenrode
 Jane Addamsstraat 7  realiseren van een wellness  
   ruimte

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

Omgevingsvergunning

 Zijtaartseweg 7   oprichten van een logiesverblijf  
   (2e fase)
 Waterwilg 40    bouwen van een woning
 Sluitappel 69   realiseren van een studio voor  
   beweging en gezondheid

VERDAGINGSBESLUITEN

 Industrieweg 13-17  vervangen van    
   bedrijfsbebouwing
 Witte Bleek 4-6    gebruiken van de woningen als  
   bijzondere woonvorm

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.

MANTELZORGERS 
IN DE WATTEN

U  KOMT 
TOCH  OOK?!

Mantelzorg

DATUM 
Zaterdag 10 november 2018

TIJDSTIP
14:30 – 17:00 uur

LOCATIES
’t Spectrum

Steeg 9 te Schijndel

Bestuurscentrum
Burg. Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode

De Apotheek
Verlengde Noordkade 10-12 te Veghel

Tijdens dit verwenmoment voor mantelzorgers kunt u genie-
ten van een heerlijke high tea, er is muziek, entertainment 
en voldoende gelegenheid om met elkaar te praten. U kunt 
zich voor 2 november aanstaande als mantelzorger voor 
één van deze bijeenkomsten aanmelden via 
www.meierijstad.nl/mantelzorg
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