
centrum. Het is een visie op hoofdlijnen. Na vaststelling 
van de visie volgt een uitwerking van concrete projecten en 
beleidsstukken die op de visie aanhaken. 

Belastingverordeningen Meierijstad 2019
Voor het belastingjaar 2019 worden diverse 
belastingverordeningen met de daarbij behorende tarieven 
voorgelegd aan de raad. Het gaat om: OZB, rioolheffi  ng, 
afvalstoff enheffi  ng en reinigingsrecht, leges en marktgelden. 
Daarnaast is het voorstel om enkele verordeningen in te 
trekken. 

Kaderstellende nota ‘naar een duurzaam 
evenementenbeleid Meierijstad 2019-2022’
Het nieuwe evenementenbeleid is opgesplitst in twee delen:
-  een kaderstellende nota met kaders en een visie op 

evenementen;
-  een uitvoeringsnota met meer in detail procedures en 

afspraken over evenementen. 
De visie in de kaderstellende nota is samen te vatten 
als een duurzaam evenementenbeleid met ruimte voor 
toekomstbestendige evenementen én met voldoende 
aandacht voor gezondheid, milieu en omgeving. 

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over deze onderwerpen weten? Of bent 
u benieuwd wat er nog meer op de agenda van de 
commissies staat? Kijk dan bij de vergaderstukken op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN 

Wilt u een vergadering bijwonen? U bent van harte welkom. 
Alle vergaderingen zijn openbaar en in het bestuurscentrum 
van Meierijstad in Sint-Oedenrode. Aanvangstijd is 19.30 
uur.

LIVESTREAM/ARCHIEF

U kunt de vergaderingen ook thuis live volgen via de 
livestream www.meierijstad.nl/videoregistraties. De 
vergaderingen zijn ook terug te kijken. 

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Alle vergaderstukken zijn te vinden op de gemeentelijke 
website. Daarnaast maakt de gemeente gebruik van een 
vergaderapp (iBabs). Via deze gratis app kunnen alle 
openbare vergaderstukken worden geraadpleegd. Wat moet 
u hiervoor doen?
- Download de app iBabs Pro
- Login met site: meierijstad
- Gebruikersnaam: burger
- Wachtwoord: burger
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AGENDACOMMISSIE 29 NOVEMBER 

De agendacommissie vergadert over de komende 
vergadercyclus. De voorlopige agenda’s van de commissies 
(11 en 13 december), de beeldvormende avond (6 
december en 17 januari) en de raad (20 december) 
worden hier besproken en vastgesteld. De voorlopige 
agenda’s met stukken zijn te vinden op www.meierijstad.nl/
vergaderkalender. Let op: er kunnen nog wijzigingen in de 
agenda’s komen. 

HOE INWONERS TE BETREKKEN BIJ 
BESLUITVORMING?

Burgerparticipatie: wat gebeurt er al? Hoe kunnen we dit 
in Meierijstad vormgeven als het gaat om besluiten van 
college en raad? Spreekt u dit aan? Kom dan naar de 
beeldvormende avond op 6 december. 

BEELDVORMENDE AVOND 6 DECEMBER

Die avond komen ook twee andere onderwerpen aan bod:
• In gesprek met de woningcorporaties
De woningcorporaties lichten de gemaakte 
prestatieafspraken toe. Zij gaan daarbij in op hun fi nanciële 
mogelijkheden, maatschappelijke opgaven en de dilemma’s 
en keuzes die ze daarbij tegenkomen.
•  Regionale inkoop gespecialiseerde Jeugdzorg en 

Wmo

Wilt u inspreken tijdens deze beeldvormende avond?
Dat kan op één van deze onderwerpen of over een ander 
onderwerp. Interesse? Neem contact op met de griffi  e via 
griffi  e@meierijstad.nl of tel. 14 0413. Aanmelding is mogelijk 
tot 5 december 12.00 uur. De spreektijd is maximaal vijf 
minuten per spreker. 

COMMISSIES 11 EN 13 DECEMBER

Vanwege een volle raadsagenda in december zijn er 
commissievergaderingen op zowel 11 als 13 december. 
Onderstaand een aantal punten uitgelicht. 

Centrumvisie Meierijstad
In de Centrumvisie is een centrumstructuur voor de 
hele gemeente weergegeven en een toekomstbeeld per 

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.

BELEID KRUIMELGEVALLEN GEMEENTE
MEIERIJSTAD VASTGESTELD

Burgemeester en wethouders van Meierijstad maken 
bekend dat zij op 20 november 2018 hebben besloten 
beleid vast te stellen voor het kunnen afwijken van het 
bestemmingplan, ‘het zogenaamd buitenplans afwijken voor 
kruimelgevallen’.
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
maakt het mogelijk om medewerking te verlenen aan 
afwijkingen van het bestemmingsplan voor onder 
andere het oprichten van een bijbehorend bouwwerk bij 
woningen of het gebruik van een gebouw (de zogenaamde 
kruimelgevallen). 

In het nieuw vastgestelde beleid staat in welke gevallen 
medewerking verleend kan worden aan het afwijken 
van het bestemmingsplan. Dit beleid treedt in werking 
op 1 december 2018. De eerdere beleidsregels omtrent 
‘kruimelgevallen’ van de voormalige gemeenten Schijndel, 
Sint-Oedenrode en Veghel worden ingetrokken.
Er staat geen bezwaar of beroep open tegen dit 
vastgestelde beleid. De stukken hierover kunnen worden 
ingezien in het gemeentehuis.

UITNODIGING INFORMATIEBIJEENKOMST
PROJECT “DROGE VOETEN SINT-OEDENRODE”

Graag nodigen we u uit voor 
een informatiebijeenkomst op 
woensdag 12 december 2018, om 
19.30 uur in het bestuurscentrum 
in Sint-Oedenrode, Burgemeester 
Wernerplein 1. 
Tijdens deze avond informeren Gemeente Meierijstad 
en Waterschap De Dommel u over het project ”Droge 
Voeten Sint-Oedenrode’. Wethouder Harry van Rooijen en 
waterschapsbestuurder Jac Hendriks heten u namens beide 
organisaties van harte welkom.
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Opzet informatiebijeenkomst 12 december
Om de bebouwde kom van Sint-Oedenrode te beschermen 
tegen overstromingen, is het noodzakelijk dat er 
maatregelen genomen worden. Daarom nemen we u 
tijdens de avond via een presentatie eerst mee in de 
aanleiding van het project. We laten aan de hand van 
kaart- en beeldmateriaal zien waarom het nodig is om 
een oplossing te vinden voor de wateroverlast in Sint-
Oedenrode. Uitgebreid onderzoek naar de beste oplossing 
hiervoor leverde verschillende mogelijkheden op, waarbij 
Ruimte voor de Dommel de meest positieve bleek. Verder 
informeren we u over het vervolgproces in het gehele traject 
en hoe we u daarin betrekken.
Na het gezamenlijke deel is het mogelijk in kleiner 
gezelschap uw vragen te stellen aan een van de 
medewerkers van de gemeente of het waterschap. 

Meldt u aan!
Wij zien en spreken u graag op 12 december. Vanaf 19.00 
uur is het gemeentehuis in Veghel open en staat de koffi  e 
klaar; de presentatie start om 19.30 uur. Wij ontvangen uw 
aanmelding graag uiterlijk 7 december as. zodat wij weten 
op hoeveel aanwezigen wij kunnen rekenen. Aanmelden 
kan via secretariaatow@dommel.nl.

Op de hoogte blijven?
Bent u verhinderd en wilt u graag op de hoogte blijven van 
de ontwikkelingen rond het project in Sint-Oedenrode? Op 
www.dommel.nl/drogevoeten vindt u de laatste informatie 
en kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

VERANDERING AFVALINZAMELING PER 1-1-2019

Afval scheiden loont in 2019
De tarieven van de afvalstoff enheffi  ng worden per 1 januari 
gelijk voor álle huishoudens in Meierijstad. Eerder is al 
bekend gemaakt dat de ophaaldagen veranderen, dat er 
een prijskaartje hangt aan restafval en dat containers voor 
restafval nog eens per 4 weken aan de straat gezet kunnen 
worden. 

De tarieven die het college van B&W voorstelt aan de 
gemeenteraad zijn een fi nanciële prikkel voor de burgers 
om afval nog beter te scheiden. Het beter scheiden van 
afval is belangrijk omdat veel meer afval hergebruikt kan 
worden. Restafval uit de grijze container wordt namelijk 
verbrand en dat is schadelijk voor het milieu. 

We moeten het aandeel restafval terugbrengen van nu 
nog 133 kg per inwoner per jaar naar 100 kg in 2020. Om 
scheiden verder te stimuleren wordt het GFT-afval (groente, 
fruit en tuin) voortaan gratis én vaker opgehaald. Plastic- en 
drankverpakkingen, oud papier, glas en textiel zijn al gratis.

Tarieven
De gemeenteraad beslist op 20 december over de 
voorgestelde nieuwe tarieven. Voor het ledigen van uw 
afvalcontainer betaalt u per 1 januari 2019 niet meer per 
kilogram.

 Tarieven per 1-1-2019 Inhoud grijze restafvalcontainer
  40 ltr 80 ltr 140 ltr 240 ltr
 Bedrag per lediging € 2,50 € 5,00 € 8,75 € 15,00

Meer informatie over de wijzigingen van de afvalinzameling 
kunt u vinden op www.meierijstad.nl/afval2019.

UITNODIGING BEWONERSAVOND PLAN 
SLUITAPPEL-NOORD

In de afgelopen periode zijn diverse bewoners komen 
wonen in het plan Sluitappel-Noord of gaan hier binnenkort 
wonen. Het plan is nu zo ver bebouwd dat de straten 
woonrijp gemaakt kunnen worden. Voor het woonrijp maken 
van de diverse straten heeft de gemeente een ontwerp 
gemaakt. 
Tijdens de bewonersavond op donderdag 29 november 
a.s. van 17.00 uur tot 19.00 uur in het gemeentehuis 
van Sint-Oedenrode zal het plan gepresenteerd worden. 

Vervolgens wordt er in kleinere groepjes uiteen gegaan 
om in te zoomen op straatniveau. Wij hopen op uw 
aanwezigheid tijdens deze bewonersavond.

DENK MEE OVER DE A2 EN N2 RANDWEG
EINDHOVEN EN DE A50, NU EN STRAKS

Door de sterke economische groei neemt ook de drukte op 
de wegen toe. Naar verwachting ontstaan problemen met 
doorstroming op de A2 en N2 Randweg Eindhoven en de 
A50 tussen Veghel en Eindhoven als de groei doorzet.

Uit onderzoek blijkt dat er over vijf jaar tien procent meer 
gereden wordt dan in 2017. En dat het reistijdverlies in 
2023 met 35 procent toeneemt. Dat geldt ook voor de 
A2 en N2 Randweg Eindhoven en de A50 tussen Veghel 
en Eindhoven. Het doel van de probleemanalyse is 
inzicht te krijgen waar en waarom knelpunten ontstaan 
die de bereikbaarheid en doorstroming van de regio 
belemmeren. Binnen SmartwayZ.NL, het innovatieve 
mobiliteitsprogramma van Zuid-Nederland, is voor deze 
trajecten daarom een probleemanalyse gestart. 

Denk mee!
Om deze probleemanalyse goed te kunnen maken 
zijn uw ervaringen en verbetertips nodig om het 
bereikbaarheidsprobleem van Eindhoven zo goed mogelijk 
in beeld te brengen en te komen tot de juiste oplossingen. 
Ga naar a2randweg.smartwayz.nl en geef uw mening over 
de verkeerssituatie op de A2, N2 en A50!

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE LIEMPDSEWEG 40

Voor het perceel Liempdseweg 40 wordt een 
bestemmingsplan voorbereid voor het wijzigen en uitbreiden 
van de bedrijfsactiviteiten. In verband met de voorbereiding 
van dit bestemmingsplan wordt een milieueff ectrapportage 
opgesteld. Om duidelijkheid te krijgen over de 
noodzakelijke reikwijdte en het gewenste detailniveau 
van de milieueff ectrapportage heeft de initiatiefnemer de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER ‘Liempdseweg 40’ 
opgesteld.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER ‘Liempdseweg 
40’ ligt voor iedereen ter inzage vanaf 29 november 2018 tot 
en met 9 januari 2019 in het gemeentehuis van Meierijstad.
Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen 
over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau kunt u 
de volledige bekendmaking raadplegen op www.
offi  cielebekendmakingen.nl.
Daar kunt u de notitie ook digitaal inzien als bijlage bij de 
offi  ciële bekendmaking. 

KIENEHOEF KLIMAATROBUUST

In een succesvolle startbijeenkomst op 8 november in 
openbare basisschool De Springplank hebben we de 
bewoners van een aantal straten gevraagd om, in verband 
met de uitvoering van klimaatmaatregelen in de wijk, samen 
met de gemeente een ontwerp te maken voor de inrichting 
van de eigen straat. Vanuit veel verschillende straten zijn er 
al initiatieven. We hebben ook al veel aanmeldingen voor 
de workshops op 3, 4 en 6 december! Echter, nog niet alle 
straten hebben gereageerd. 

Doe ook mee!
We willen u met dit bericht wijzen op de website 
https://kienehoef.losstadomland.nl/. Daarop is te zien welke 
straten mee kunnen doen. Ook is te zien welke straten 
al heel actief aan het nadenken en overleggen zijn. Aan 
straatbewoners die nog niet bezig zijn, willen wij, met dit 
bericht, vragen om ook mee te doen. Meldt u aan via de 
website https://kienehoef.losstadomland.nl/.

KAVEL- EN HUIZENMARKT VEGHELS BUITEN

Op zaterdag 1 december 
organiseert de gemeente 
weer samen met enkele 
ontwikkelaars een speciale 
kavel- en huizenmarkt in 
Veghels Buiten. Van 13.00 
tot 16.00 uur is er aan de 
Kruigenstraat 5 een ruim 
aanbod van koopwoningen, 
huurwoningen en bouwkavels 
te bekijken in dit bijzondere 
woongebied. Langs gerealiseerde huizen en toekomstige 
erven en buurtschappen is een wandel- en fi etsroute uitgezet. 
Bovendien maakt u kans op een toff e terraskachel! Kom dus 
op 1 december naar de kavel- en huizenmarkt en maak kans 
op zo’n toff e terraskachel! De entree is gratis en de hapjes en 
drankjes ook. Neem gerust uw  kinderen mee, want is er ook 
een speeltuintje. Kijk voor meer info op www.veghelsbuiten.nl.

OMCHIPPEN

Het omchippen van de restafvalcontainers in Veghel en 
Sint-Oedenrode is in volle gang.
U heeft een brief ontvangen met een sticker met een datum. 
Noteer deze datum, plak de sticker op de container en zet 
hem op die datum om 7.00 uur aan de straat.

Heeft u geen brief ontvangen of heeft u vragen over het 
omchippen? Bel dan met de uitvoerder van het omchippen, 
DVL Milieuservice. Telefoonnummer 0800-8890988 (gratis).
Kijk voor de meest gestelde vragen op www.meierijstad.nl/
omchippen. Alvast dank voor uw medewerking!

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Rogge 12  plaatsen van een dakkapel
 Kerkdijk-Noord 8  verbouwen van een kerk
 Weievenseweg 30  verbouwen van een    
  bedrijfswoning
 Lieshoutseweg 11  kappen van bomen

Evenementenvergunning
 Espendonk  12 en 13  januari 2019 -    
  Winterveldwedstrijd

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

Evenementenvergunning 
 Dommelpark 3  21 december 2018 - Vuurwerkshow -  
  V.V. Nijnsel 70 jarig bestaan

Omgevingsvergunning
 Ollandseweg 96  bouwen  van een woning
 Bobbenagelseweg 16  bouwen van een woning en  
  bijgebouw
 Liempdseweg 15  realiseren van een B&B

Standplaatsvergunning
 Markt  oliebollenkraam Sint-Oedenrode
 Alfred Nobelstraat 18  uitbreiden van een    
  bedrijfsgebouw

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

 Jane Addamsstraat 7  oprichten van een wellness  
  accommodatie

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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