
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. 

ALLEMAAL AAN DE REGENTON!

De regentonactie die 17 oktober van start is gegaan 
verspreidt zich als een lopend vuurtje! In de deelnemende 
gemeenten Oss, Uden, Bernheze, Meierijstad, Landerd 
en Boekel zijn er tot nu toe samen al 408 regentonnen 
verkocht. Dit is goed nieuws want onze leefomgeving 
klimaat bestendig maken kunnen we niet alleen. Hier 
hebben we de hulp van onze inwoners bij nodig!

Koop ook een ton met korting
In onze gemeente zijn al 116 regentonnen verkocht! Heeft 
u ng geen regenton aangeschaft? Doe dat dan snel en laat 
die €20,- korting niet liggen! U heeft nog t/m 17 november 
de tijd of totdat er 200 regentonnen in onze gemeente 
verkocht zijn. Hierbij vindt u de kortingsbon, vergeet deze 
niet mee te nemen.

AFVAL IN DE BLIKVANGER! OOK ONDERWEG!

Sinds een paar weken zijn ze op nog 
meer plekken in Meierijstad te vinden: 
blikvangers! In deze blikvangers 
kunnen fi etsers eenvoudig tijdens het 
fi etsen hun afval kwijt. Ze zijn geplaatst 
op strategische punten, op plekken 
waar veel fi etsers langskomen. Wie 
heeft al raak gegooid?
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RAADSVERGADERING 8 NOVEMBER

Op de agenda staan de onderwerpen die op 30 oktober 
en 1 november in de commissies zijn behandeld. 
De commissies hebben advies uitgebracht hoe de 
agendapunten te behandelen (hamer- of bespreekstuk). 
Afhankelijk van de duur van de raadsvergadering 
op 8 november wordt deze eventueel voortgezet op 
12 november. Onderstaand een opsomming van de 
onderwerpen: 

Hamerstukken
•  Zienswijze ontwerp (herziene) begroting 2018 en 

ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst Brabant-Noord 
•  Wijziging fi nanciële verordening gemeente Meierijstad 

2017
• Bouwverordening gemeente Meierijstad
•  Bomenverordening gemeente Meierijstad en kaart 

‘Bebouwde kommen inzake Wet natuurbescherming’
• Toeristisch-recreatieve visie Meierijstad

Bespreekstukken 
• Benoeming burgercommissielid
•  Vaststelling programmabegroting 2019 en 

meerjarenraming 2020-2022 gemeente Meierijstad
• Verordening reclamebelasting Meierijstad 2019
• Duurzaamheidsvisie Meierijstad

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer hierover weten? Zie de vergaderstukken op de 
gemeentelijke website: www.meierijstad.nl/vergaderkalender

INFORMATIE DELEN MET DE RAAD

Hebt u een onderwerp waarover u informatie wilt delen 
met de raad? Dient u 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 

De blikvangers zijn geplaatst in opdracht van de gemeente, 
in het kader van de aanpak zwerfafval. Tijdens het fi etsen 
van school naar huis iets lekkers eten of bij een fi etstochtje 
wat te drinken meenemen, is heel gebruikelijk. Maar 
wanneer het fl esje, zakje of blikje leeg is, is stoppen om het 
weg te gooien simpelweg onhandig. De blikvanger is zo 
gemaakt en geplaatst dat juist tijdens het fi etsen, het afval 
gemakkelijk weg te gooien is. 

Naast de extra geplaatste blikvangers, zijn ook op 
verschillende plekken op scholen, bij winkels en 
bij wegrestaurants de zogenaamde G-snakes (zie 
bovenstaande afbeelding) geplaatst. Ook hierin kan afval 
weggegooid worden terwijl je fi etst of in de auto zit. 

Wethouder Harry van Rooijen van Infrastructuur en 
Duurzaamheid: “Samen met u, het bedrijfsleven, scholen en 
Stichting Nederland Schoon proberen we in Meierijstad het 
zwerfafval terug te dringen.”

Ga op zoek naar deze bijzondere afvalbakken om te zien of 
jij ook raak kunt gooien. Zo houden we samen Meierijstad 
schoon. Vanaf nu: Afval in de blikvanger, ook onderweg!

WEEK VAN DE PLEEGZORG: ‘ALS JE RUIMTE HEBT 
IN JE HART’

Onderstaand interview is 
gehouden met pleegouders in 
het kader van de week van de 
pleegzorg.
Veel kinderen wachten op een 
thuis. Pleegouders zijn harder 
nodig dan ooit. Er is een groot 
tekort aan pleeggezinnen. Maar 
waarom zijn ze zo hard nodig en 
wat betekent het om pleegouder te zijn? Kitty de Laat, haar 
man Marc en twee zonen vormen jarenlang een pleeggezin 
voor kinderen in crisissituaties. 

Ruimte
“Toen we in Brabant kwamen wonen zijn we begonnen met 
het opvangen van pleegkinderen. Samen met mijn man 
Marc heb ik twee zonen. Ik wilde eigenlijk altijd een groot 
gezin. Toen hebben we tegen elkaar gezegd ‘we hebben 
veel ruimte in huis, maar nog belangrijker we hebben ruimte 
in ons hart.’ We hebben toen de stap gezet om pleeggezin 
te worden.”
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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    

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.
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“Na een aantal avonden intensieve cursus kwamen we tot 
de conclusie dat crisisopvang goed bij ons gezin past. Je 
krijgt dan kinderen uit crisissituaties die snel ondergebracht 
moeten worden. We hebben 30 kinderen in 7 jaar tijd in huis 
gehad. Eén kind is een jaar gebleven, maar soms was de 
opvang ook maar voor een weekend. Eigenlijk hebben we 
alle leeftijden zien passeren, van peuter tot puber. Soms 
werden we gebeld en dan stonden we op vrijdagavond weer 
een bedje in elkaar te schroeven.”

Rugzakje
“Mensen hebben van pleegkinderen het beeld dat het 
kinderen zijn met een ‘rugzakje’. Maar vaak heeft het gezin 
een rugzakje. Het is niet het kind maar de ouder waar het 
niet goed mee gaat. Er kan van alles aan de hand zijn, 
waardoor een gezin in disbalans komt. Een moeder die 
ziek wordt of huiselijk geweld waardoor het kind uit huis 
moet. Met de kinderen is vaak niet zoveel mis, ze zijn vaak 
beschadigd maar meestal is dat niet voor heel lange tijd.”

“Als pleegouder is het belangrijk om rust, duidelijkheid en 
kaders mee te geven. Je kunt een kind zo goed op weg 
helpen door ‘niks’ te doen. Door gewoon een gezin te zijn. 
Een normale gezinssituatie bieden. Meer is echt niet nodig. 
Het is ook niet de bedoeling dat je je hele gezinssysteem 
gaat veranderen.”

Waardevol 
“Ik heb van huis uit meegekregen dat het normaal is dat 
je voor elkaar zorgt. De deur stond altijd open bij ons. Het 
pleegouderschap heeft ons gezin veel gebracht. Ook aan 
onze kinderen, hoewel ze best veel te verduren hebben 
gehad in die jaren. Ze zijn nu volwassen, maar ze kijken 
erop terug als een hele mooie ervaring. Ze hebben geleerd 
om op een andere manier naar de wereld te kijken. Dat 
alleen al is heel waardevol.”

Wilt u meer weten over pleegzorg of hoe u pleegouder kunt 
worden? Kijk de website www.pleegzorg.nl of neem contact 
op met de regionale pleegzorgorganisatie:
pleegzorg@oosterpoort.org of 0412-465300.

MEIERIJSTAD KOPLOPER ALS ‘INCLUSIEVE’ 
GEMEENTE

Meierijstad is een van de koploper gemeenten in Nederland, 
die voorop loopt als het gaat om initiatieven op het gebied 
van volwaardig meedoen van inwoners met een beperking 
in de samenleving. Dit ‘meedoen in de samenleving’ 
noemen we een ‘inclusieve’ samenleving.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 Merel Neyman.

Merel heeft een verstandelijke beperking: 
“Broodje Apart is mijn tweede thuis!”
Merel Neyman (29) merkte zelf niet dat ze anders was dan 
leeftijdsgenoten. Op de basisschool werd bekend dat ze 
een leerachterstand heeft. Nu werkt ze op woensdag en 
vrijdag bij Broodje Apart aan de Molenstraat. “Ik voel me 
echt thuis in Schijndel!”

Merel werkt al tien jaar bij de lunchroom. “Ik zou nooit meer 
weg willen. Via mijn school kon ik hier een stageplek krijgen 
en ik ben niet meer weg gegaan. Ik heb alles geleerd van 
keuken, bediening, afwas en kassa. Als mijn bazin Janny ooit 
zou stoppen, zou ik niet weten waar ik naartoe kan. Dit is mijn 
tweede thuis!”

Koken is mijn ding
“Mensen zien niets aan mij. Maar door mijn verstandelijke 
beperking vind ik kleine veranderingen al lastig. Ook heb 
ik moeite om met geld om te gaan. Ik dacht, ik kan niks en 
moet alles nog leren. Nu ben ik het meest trots op mijn werk 
en mijn twee diploma’s. Koken is mijn ding!”
“Thuiszitten vind ik maar saai. Op mijn werk is het elke dag 
druk. Ik ben blij dat ik van tien tot half zeven werk. Het is 
vermoeiend, want je moet veel staan, vooral in de keuken. 
Contact met collega’s en anderen die een verstandelijke 
beperking hebben, is erg belangrijk voor mij. Je bouwt 
een band op.” De bazin van de lunchroom heeft veel voor 
Merel betekend. “Ik heb zoveel geleerd. Janny heeft veel 
gesprekken met mij gevoerd en ze heeft veel geduld gehad. 
Ze vond dat ik niet meer op mijn plek zat waar ik woonde. 
Juist door mijn werk heb ik ook stappen gezet in mijn 
zelfstandigheid.” 

Zelfstandig wonen
Tot voor drie jaar geleden woonde Merel nog samen met 
acht andere jongeren in Berlicum. “Daar had ik 24 uur per 
dag zorg. Ik had altijd gedacht dat ik dat de rest van mijn 
leven nodig had.” 
 “Nu woon ik zelfstandig, kook ik, doe ik mijn was en fi ets of 
wandel ik naar mijn werk. Zelf had ik dat ook nooit verwacht. 
Twee begeleiders komen bij mij thuis en op het werk. Ze 
helpen me met het huishouden, maken mijn werkschema en 
helpen ook gewoon mee. Ze weten dan ook alles van me, 
maar dat vind ik niet erg.”

Huisje, boompje…
Merel is de oudste van drie zussen. “Mijn zussen konden 
veel gemakkelijker leren. Daar had ik soms wel moeite mee. 
Mijn ene zus krijgt snel haar eigen woning en de andere 
gaat samenwonen met haar vriend. Dat wil ik ook. Eigenlijk 
ben ik net zo goed van huisje, boompje, beestje. Dat willen 
we toch allemaal?”

Eus Witlox - wethouder Zorg, 
volkshuisvesting en volksgezondheid: “ 
Het verhaal van Merel doet mij goed. Het 
is een goed voorbeeld van hoe belangrijk 
het is om onbeperkt mee te doen. En 
daar willen we ons honderd procent voor 
inzetten.”

  Denk mee over een leven waar iedereen mee kan  
doen, ook mensen met een beperking! Kom dan 
maandag 26 november naar de bijeenkomst van 14.00 
tot 17.00 uur in ’t Spectrum Schijndel. Aanmelden via: 
meedoen@meierijstad.nl of 14 0413. Het programma 
wordt binnenkort bekend gemaakt.

PUBLICATIE START VERKOOP GEMEENTELIJKE 
BOUWKAVEL KERISAKKERSTRAAT ERP 

Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Meierijstad maken hierbij bekend dat de 
gemeente start met de uitgifte van één gemeentelijke 
bouwkavel voor de bouw van een vrijstaande woning, aan 
de Kerisakkerstraat te Erp. De uitgifte van de kavel vindt 
plaats volgens een uitgifteprotocol, dat op www.meierijstad.
nl/bouwkavelkerisakkerstraat is te raadplegen. In dit 
uitgifteprotocol is beschreven hoe geïnteresseerden zich 
voor de kavel kunnen inschrijven en op welke wijze de kavel 
wordt verloot.  Ook is hier het kavelpaspoort met kavelprijs 
en het inschrijff ormulier terug te vinden. Vanaf 8 november 
2018 tot en met 21 november 2018 kan voor de kavel 
worden ingeschreven. 

BEZOEK EEN HUIS TIJDENS DE DUURZAME
HUIZEN ROUTE

Denkt u aan het investeren in zonnepanelen of uw woning 
gasloos te maken? Kom dan naar één van de woningen 
tijdens de Duurzame Huizen Route. Afgelopen zaterdag 
was de 1e zaterdag van de Duurzame Huizen route en 
komende zaterdag 10 november is de tweede zaterdag van 
de nationale Huizenroute en kunt u zich aanmelden om een 

duurzaam huis te bezoeken.
Huiseigenaren in heel het land zetten 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. Kijk op www.duurzamehuizenroute.
nl/meierijstad voor een bezoek aan een duurzame woning 
in Meierijstad en/of omgeving. U kunt bij één of meerdere 
huizen inschrijven voor een bezoek. Inschrijven via de 
website is wel verplicht.

HELP MEE OM DE GRIJZE RESTAFVALCONTAINER 
OM TE CHIPPEN

Binnenkort 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 medio november 
en medio december.
 
Bij deze brief zit een sticker met de datum waarop uw 
container wordt omgechipt.
Schrijf deze datum op; plak de sticker op de container; en 
zet de container op die datum aan de straat. Voor vragen 
kunt je bellen met de uitvoerder van het omchippen: DVL 
Milieuservice telefoonnummer 0800-88 909 88 (gratis) of 
kijk voor de meest gestelde vragen op 
www.meierijstad.nl/omchippen. 

Uw medewerking is heel belangrijk omdat een restafval 
container zonder nieuwe chip na 1 januari 2019 niet 
meer geleegd kan worden. Alvast dank voor uw 
medewerking!

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning 
 Eversestraat 33  herbouwen van een tuinkamer
 Boskantseweg 65  bouwen van een woning

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

Collectevergunning
 Sint-Oedenrode 7 april tot en met 13 april 2019 -  
  Goede Doelen week 
 
Exploitatievergunning
 Markt 23  Frietfeest De Mèrt

RECTIFICATIE INGEKOMEN AANVRAAG

  Op 2 oktober 2018 is een aanvraag binnengekomen voor 
het verbouwen van een jongerensoos tot woonhuis. Dit 
stond op naam van Heuvel 21 te Veghel maar dit moet 

 zijn Heuvel 21 te Sint Oedenrode.

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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