
• Motie vreemd aan de orde 
Motie Team Meierijstad en D66: verzoek aan college om 
in discussies over Eindhoven Airport op te trekken met 
buurgemeenten van Eindhoven Airport: aangehouden.
Tijdens een beeldvormende avond wordt hierop 
teruggekomen.

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

PROGRAMMABEGROTING 2019

Ben jij benieuwd hoe het huishoudboekje van gemeente 
Meierijstad er in 2019 uit ziet? Kijk dan op http://meierijstad.
begroting-2019.nl.

INWONERS BETREKKEN BIJ BESLUITVORMING 

Spreekt u dit aan? Kom dan 6 december naar de 
beeldvormende avond. Burgerparticipatie staat dan op 
de agenda. Ook komen de woningcorporaties op bezoek. 
Nadere informatie over het volledige programma volgt. 

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN 

Wilt u een vergadering bijwonen? U bent van harte welkom. 
Alle vergaderingen zijn openbaar en in het bestuurscentrum 
van Meierijstad 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. 

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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BENIEUWD WAT DE RAAD BESLOTEN HEEFT? 

De raad heeft op 8 november diverse besluiten genomen.

Hamerstukken 
•  Instemming zienswijze ontwerp (herziene) begroting 

2018 en ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst 
Brabant-Noord;

•  Wijziging Financiële verordening gemeente Meierijstad 
2017;

• Vaststelling bouwverordening gemeente Meierijstad;
•  Vaststelling bomenverordening gemeente 

Meierijstad en kaart ‘Bebouwde kommen inzake Wet 
natuurbescherming’;

• Vaststelling toeristisch-recreatieve visie Meierijstad.

Nieuw burgercommissielid
Ook heeft de raad een burgercommissielid benoemd: de 
heer Janssen van de fractie D66. D66 heeft daarmee vier 
burgercommissieleden. Dit is het maximum aantal dat elke 
fractie voor benoeming kan voordragen. 

Bespreekstukken
Op de agenda stond verder een aantal bespreekpunten, 
waarbij door fracties amendementen en/of moties zijn 
ingediend:
•  Programmabegroting 2019/meerjarenraming 2020-

2022 gemeente Meierijstad
-  Amendement Hart voor Schijndel: Toevoeging ‘Buurthuis 
Boschweg Schijndel’ aan lijst van ‘investeringen 2019 
lange route’: unaniem aangenomen.

-  Amendement Lijst Blanco: Toevoeging 
Onderwijsvoorzieningen in Nijnsel ‘als groot project’ 
in kader van paragraaf weerstandsvermogen en 
risicobeheersing: unaniem aangenomen.

-  Amendement Gemeentebelang Meierijstad: 
Beschikbaarstelling bedrag voor informeren raad over 
mogelijke Randweg in Erp: verworpen (3 stemmen voor, 
31 tegen).

• Vaststelling Verordening reclamebelasting 
Meierijstad 2019
Raadsbreed amendement (aanpassing heffi  ngsgebied in 
Schijndel): unaniem aangenomen. 
• Vaststelling duurzaamheidsvisie Meierijstad
Motie D66 (stimulering klimaatbestendige woningen en 
buitenomgeving) aangenomen (31 stemmen voor, 4 tegen).
Motie PvdA (aanjaagfunctie duurzaamheidsprojecten): 
aangenomen (33 stemmen voor, 1 tegen). 

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.

GELD & ZO VANAF NU GEOPEND IN SCHIJNDEL 

Loopt u achter met het betalen van rekeningen, of heeft u 
moeite met het begrijpen van brieven en formulieren? Hulp 
nodig bij fi nanciële vragen? Komt u er zelf niet uit? Vanaf 
nu kunnen inwoners terecht bij Geld & Zo in ‘t Spectrum in 
Schijndel. Het is een gratis inloop voor mensen met vragen 
over geldzaken en formulieren. 

Drempel
“De drempel om hulp te vragen bij geldzaken is erg hoog. 
Wanneer mensen dan eindelijk aan de bel durven trekken, 
staat het water ze vaak al aan de lippen. We hopen met 
Geld & Zo de mensen sneller en beter te kunnen helpen. 
We willen de drempel voor mensen met fi nanciële vragen 
en problemen verlagen door wekelijks inloopdagen te 
organiseren. De kracht zit in ervaren vrijwilligers die 
mensen opvangen en ondersteunen, in samenwerking met 
professionals die zo nodig beschikbaar zijn”, aldus Inge 
Schouwink van Welzijn de Meierij. 

Wethouder Menno Roozendaal: “Armoede is de oorzaak 
van veel problemen in de samenleving.
Geldzorgen leiden tot stress, dat heeft eff ect op het 
denken en handelen of juist niet handelen van mensen. 
Het is heel belangrijk om mensen met vragen over geld of 
met geldproblemen zo vroeg mogelijk te helpen, voordat 
de schulden en problemen groter worden. Geld & Zo is 
laagdrempelig, inwoners kunnen zo binnenlopen en de hulp 
krijgen die ze nodig hebben.” 

U kunt bij Geld & Zo terecht voor hulp bij bijvoorbeeld het 
invullen van formulieren, het aanvragen van regelingen. 
Geld & Zo is iedere dinsdag van 14.00 – 16.00 uur en 
op donderdag van 9.00 – 11.30 uur open, een afspraak 
maken is niet nodig. Geld & Zo is te vinden bij Welzijn 
De Meierij in ’t Spectrum in Schijndel. 

Geld & Zo is een gezamenlijk initiatief van Welzijn de 
Meierij, Lumens, MEE zuidoost Brabant en ONS welzijn. 
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GESLAAGD VERWENMOMENT MANTELZORGERS

Afgelopen zaterdag vond in Schijndel, Sint-Oedenrode en 
Veghel gelijktijdig het verwenmoment voor de mantelzorgers 
plaats. Ruim 470 mantelzorgers werden verwend met een 
high tea, muziek door zangeres Brenda Bee in Schijndel, het 
muzikale duo Blush in Sint-Oedenrode, Ravenna in Veghel 
en entertainment met een tafelgoochelaar in Sint-Oedenrode, 
een karikaturist Man in Black on Paperback in Veghel en een 
silhouetknipper in Schijndel. Gemeente Meierijstad waardeert 
het enorm dat zoveel mantelzorgers zich inzetten voor de 
medemens. Alle dank daarvoor!

WIJZIGINGEN IN DE AFVALINZAMELING 2019

Op 1 januari 2019 verandert de inzameling van 
huishoudelijk afval in Meierijstad. Gemeente Meierijstad 
wil het scheiden van afval stimuleren omdat veel afval 
hergebruikt kan worden. Restafval wordt namelijk verbrand 
en dat is schadelijk voor het milieu. We willen het aandeel 
restafval terugbrengen van 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.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:
•  Het restafval (grijze container) wordt voortaan 1 keer per 

4 weken opgehaald;
•  U betaalt voor het restafval per lediging en niet meer per 

kilogram; 
•  Het GFT-afval (groene container) wordt voortaan gratis 

iedere week opgehaald; 
• De ophaaldag verandert voor de meeste huishoudens; 

Inwoners ontvangen binnenkort een brief waarin uitgelegd 
wordt wat er precies gaat veranderen.

OMCHIPPEN GRIJZE RESTAFVALCONTAINER IS 
BEGONNEN

Deze week is begonnen met het omchippen van de 
restafvalcontainers in Veghel en Sint-Oedenrode. De 
meeste inwoners in Veghel en Sint-Oedenrode hebben de 
brief van de gemeente inmiddels ontvangen met de sticker 
op welke dag de container wordt omgechipt. 
Schrijf de datum op, plak de sticker op de container en zet 
hem op die datum om 7.00 uur aan de straat.
Heeft u voor 16 november 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!

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN SINT-OEDENRODE
NOORD, HERZIENING OLLANDSEWEG 52

Het ontwerp bestemmingsplan “Sint-Oedenrode Noord, 
herziening Ollandseweg 52”, ligt met ingang van donderdag 
15 november 2018 tot en met woensdag 26 november 
2018 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van 
Meierijstad. Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in 
de toevoeging van één bouwvlak aan het perceel aan 
de Ollandseweg 52 te Sint-Oedenrode. Daarbij wordt de 

bestaande vrijstaande woning gesloopt en het perceel 
gesplitst in twee bouwkavels. Het ontwerp bestemmingsplan 
ligt samen met het ontwerpbesluit Hogere waarde Wet 
geluidhinder ter inzage. Voor de mogelijkheid om een 
zienswijze in te dienen op het ontwerp bestemmingsplan 
en/of ontwerp besluit kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.offi  cielebekendmakingen.nl.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Evenementenvergunning 
 Kerkplein  15 en 16 december 2018 -  
  Kerst café tijdens 
  Winterbraderie

Omgevingsvergunning
 Sluitappel 13b  kappen van een boom
 Schijndelseweg 47  bouwen van een bijgebouw
 Azaleastraat 10  vergroten/veranderen van  
  een woning
 Ollandseweg 86  kappen van een Eik
 Thorbeckestraat 2  aanleggen van een uitrit

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

Omgevingsvergunning
 Spierkesweg 13 en 13a   legaliseren van diverse   
  bouwwerkzaamheden
 Koeveringsedijk 15  opstarten van een Bed and  
  Breakfast

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

 Alfred Nobelstraat 18  uitbreiden d.m.v. een   
  overkapping en extra opslag/
  stalling ruimte

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.

Beter weten
“Het begon al na de havo. Mijn artsen zeiden dat ik niet moest gaan werken, 
omdat dat gewoon niet zou gaan. Ik dacht dat zien we dan wel weer.  
Ik haalde de pabo en ging werken. Ik sleepte mezelf van vakantie tot  
vakantie en dacht het is me weer gelukt. Als iemand tegen mij zegt dat iets 
te moeilijk is, dan ga ik het juist doen. Tegen beter weten in. Mensen om mij 
heen zagen dat ik mezelf aan het slopen was. Ze wilden dat ik zou stoppen 
met werken. Ik had het er erg moeilijk mee. Ik begreep het, maar wilde 
gewoon doorgaan, tegen mijn zere been in. Gelukkig had ik in die tijd én ook 
nu goede vrienden die mij helpen het te accepteren.” 

Blokje om
“Mensen zagen dat ik moeilijk liep, maar wisten niet wat er speelde.  
Zo liep ik liever een blokje om dan dat ik bekenden zou tegenkomen.  
Niet dat ik me schaamde, maar door de pijn aan mijn voeten kon ik niet 
stilstaan. Ik ging mensen vermijden. Dat veranderde toen ik op krukken het 
revalidatiecentrum in liep en er in een rolstoel weer uitkwam. Mensen om 
mij heen vonden dat erg voor me, maar voor mij was het een verademing. 
De pijn uit mijn voeten was minder. Natuurlijk, in mijn benen en armen ben 
ik erg beperkt. Maar mijn mond kan ik goed gebruiken.” 

Voldoening
Sinds twee jaar is Margo actief in de Adviesraad Sociaal Domein. “Als jij 
niet wilt dat anderen over jou praten, dan zul je zelf moeten meepraten.  
Hoe langer ik bezig ben, hoe enthousiaster ik word over inclusie. Ook al heb 
je een beperking, je kunt zelf veel doen. Je kunt luisteren naar iemands ver-
haal, samen met iemand knutselen. Er zijn zoveel mogelijkheden om mee te 
doen. Niemand hoort er buiten te staan. Anderen helpen geeft voldoening 
en je doet ook nog wat terug. Ik heb ook altijd oog voor de problemen van 
anderen. Je kunt altijd nog achter de geraniums blijven zitten. Mijn krukken, 
mijn rollator en daarna mijn rolstoel hebben mij meer vrijheid gegeven. Toch 
wil ik graag verder komen dan de gemeentelijke grenzen. Ik zet me in voor 
meer taximogelijkheden om naar musea te gaan of vrienden te bezoeken. 
Nu speelt dat net buiten de grenzen van regiovervoer.”

Margo heeft een lichamelijke beperking: 
“Laat niet over je praten!”
Margo van Grinsven (66) is een echte Bosschenaar, maar woont sinds 1974 in Veghel. Ze is 
actief in de Adviesraad Sociaal Domein en in verschillende cliëntenraden. “Mijn dag is goed als 
ik mijn energie heb gebruikt om voor een ander iets te doen!”

Veel mensen zullen Margo herkennen als ze haar met hulphond Sara voorbij zien komen. “Ik werkte 26 jaar in het 
basisonderwijs en daarna 14 jaar als remedial teacher voor kinderen met een leerachterstand. Buiten dat ik moeilijk 
liep, merkte je niets aan mij. Je ziet niet dat ik dagelijks pijn heb.”

Meierijstad is een van de koploper gemeenten in Nederland, als het gaat om initiatieven op het gebied van volwaardig 
meedoen van inwoners met een beperking. Dit ‘meedoen in de samenleving’ noemen we inclusie. De komende weken 
vertellen enkele inwoners van Meierijstad hoe belangrijk het voor hen is om mee te kunnen doen in de samenleving. 
Deze week aan het woord Margo van Grinsven.

Denk mee over een leven waar iedereen mee kan doen, 
ook mensen met een beperking!
Kom jij maandag 26 november ook? De bijeenkomst is van 14.00 tot 17.00 
uur in ’t Spectrum Schijndel. Aanmelden via: meedoen@meierijstad.nl  
of (0413) 381 000 

“Ik ken Margo van de Adviesraad Sociaal  
Domein. Wat fijn dat mensen zoals zij zich 100% 
inzetten voor een inclusieve samenleving.”  
Eus Witlox - wethouder Zorg, volkshuisvesting en 
volksgezondheid

DENKT U OOK MEE OF HEEFT U IDEEËN OVER HET LEVEN MET EEN BEPERKING IN MEIERIJSTAD?

Wordt u beperkt op het gebied van wonen, werk, onderwijs, 
vervoer, vrije tijd, zorg en ondersteuning en/of gemeente 
Meierijstad als organisatie? Kom dan naar de bijeenkomst 
op maandag 26 november van 14.00 tot 17.00 uur en deel 
deze ideeën met andere inwoners van Meierijstad. Samen 
bereiken we meer. Mantelzorgers en begeleiders zijn ook 
van harte welkom.
Tijdens de conferentie gaan we samen met 
belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen aan de slag 
om problemen goed in kaart te brengen. 
  
Aan de hand van 7 geselecteerde thema’s over wonen, 
werk, onderwijs, vervoer, vrije tijd, zorg en ondersteuning 
en gemeente Meierijstad als organisatie kunnen alle 
deelnemers verwoorden welke obstakels zij tegen komen. 
Het doel is om op deze manier informatie te verzamelen die 
de projectgroep gaat gebruiken bij het realiseren van een 
lokale agenda van acties/activiteiten om te komen tot een 
inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen, ook 
mensen met een beperking. 

Er vinden twee rondes plaats waarbij deelnemers praten 
over verschillende thema’s. Hier wordt aan de hand van 

een gespreksbegeleider per tafel alle problematiek op dat 
thema genoteerd. In de pauze vindt er een optreden plaats 
van een zangeres/zanger. Ook wordt er aan het einde van 
de bijeenkomst aan de deelnemers gevraagd deel te nemen 
aan het burgerpanel betreft digitale communicatie. 

Aanmelden
Wilt u graag meedenken? Meldt u dan aan voor deze 
startbijeenkomst per e-mail: meedoen@meierijstad.nl of bel 
naar: 14 0413.
Vermeld hierbij uw naam en het onderwerp (wonen, werk, 
onderwijs, vervoer, vrije tijd, zorg of organisatie) waarover u 
mee wilt praten.

Waar en wanneer vindt dit plaats?
Maandag 26 november van 14.00 tot 17.00 uur in ‘t Spectrum
Adres: Steeg 9, 5482 WN Schijndel

Tijdens de bijeenkomst zijn doventolken en een 
schrijftolk aanwezig. Heeft u hulp nodig bij vervoer of 
andere ondersteuning om deel te kunnen nemen aan de 
bijeenkomst? Vermeld dit bij uw aanmelding, dan regelen wij 
dit.
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