
openbare vergaderstukken worden geraadpleegd. 

Wat moet u hiervoor doen?
- Download de app iBabs Pro
- Login met site: meierijstad
- Gebruikersnaam: burger
- Wachtwoord: burger

WIST U DAT?

De gemeenteraad:
• het hoogste bestuursorgaan van de gemeente is;
• de hoofl ijnen van beleid vast stelt;
•  controleert of het college van burgemeester en 

wethouders dit op een juiste wijze heeft uitgevoerd;
•  een aantal instrumenten tot zijn beschikking heeft (zie 

‘instrumenten raadsleden’)

INSTRUMENTEN RAADSLEDEN

Amendement
Een amendement is een voorstel tot wijziging. Elk raadslid 
kan een amendement indienen op een voorstel van het 
college. Dit kan zowel een toevoeging als het schrappen 
van een tekst betekenen. Het is aan de raad om een besluit 
te nemen over een amendement. Dat gebeurt voordat het 
voorstel in stemming wordt gebracht. Als een amendement 
is aangenomen, neemt de raad over het gewijzigde voorstel 
een besluit. 

Motie
Naar aanleiding van een agendapunt kan een raadslid een 
motie indienen. Hiermee kan een verzoek aan het college 
worden gedaan. Ook kan aan de raad een discussiepunt 
worden voorgelegd met het verzoek om hierover een 
uitspraak te doen. 
Een motie heeft geen gevolgen voor het voorstel. Vandaar 
dat de raad eerst een besluit neemt over het voorstel en 
daarna pas over een motie. 

Motie vreemd aan de orde 
“Vreemd aan de orde” zegt het al. Een dergelijke motie gaat 
over een onderwerp dat niet op de raadsagenda staat. Vaak 
haakt deze in op de actualiteit. 
Nadat alle agendapunten zijn behandeld, bespreekt de raad 
een motie vreemd aan de orde. Na bespreking wordt de 
motie in stemming gebracht. 

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 
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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/gemeenteraad. 
Er kunnen nog wijzigingen op de agenda’s komen.

BEELDVORMENDE AVOND 6 DECEMBER

Hoe kunnen we inwoners betrekken bij besluitvorming? Hoe 
kunnen we dit vorm geven? 
Spreekt dit onderwerp u aan? Kom dan naar de 
beeldvormende avond. Burgerparticipatie staat dan op het 
programma. 

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

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 
www.meierijstad.nl/videoregistraties. De vergaderingen zijn 
ook terug te kijken. 

ALTIJD OP DE HOOGTE VAN WAT ER
BESPROKEN WORDT?

Alle vergaderstukken zijn te vinden op www.meierijstad.nl/
vergaderingen. Daarnaast maakt de gemeente gebruik van 
een vergaderapp (iBabs). Via deze gratis app kunnen alle 

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.

INLOOPAVOND NOTA EVENEMENTENBELEID 
26 NOVEMBER

Het nieuwe evenementenbeleid voor Meierijstad is 
opgesteld na een proces met de inbreng van een groot 
aantal betrokkenen. Het inspraaktraject is nu afgerond. Het 
college heeft de kaderstellende nota ‘Naar een duurzaam 
evenementenbeleid Meierijstad 2019-2022’ vastgesteld. 
Graag geven we belangstellenden een toelichting en nadere 
uitleg op de voorgestelde kaders. Dit doen we tijdens een 
inloopavond op maandag 26 november a.s. tussen 18.30 
uur en 20.30 uur in ’t Spectrum aan de Steeg in Schijndel. 
U bent van harte welkom op een moment dat u schikt! De 
nota over het nieuwe evenementenbeleid kunt u lezen op 
www.meierijstad.nl/evenementenbeleid. Op 20 december 
aanstaande staat deze nota ter besluitvorming op de 
agenda van de vergadering van de gemeenteraad.

WIJZIGING AFVALINZAMELING VANAF 2019
 
Vanaf 1 januari 2019 verandert de manier van 
afvalinzameling voor iedereen in Meierijstad. 

Wat verandert er?
De inzameling van het huisvuil wordt vanaf 1 januari 2019 
uitgevoerd door de Van Kaathoven Groep voor geheel 
Meierijstad. Hierdoor worden de ophaaldagen van het 
restafval, GFT-afval (Groente, Fruit, Tuinafval en 
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etensresten) en PD (Plastic en Drankverpakkingen) 
anders. Wanneer het afval bij u wordt opgehaald kunt u 
vanaf 1 december zien op www.mijnafvalwijzer.nl of op de 
Afvalwijzer app.

Daarnaast verandert de inzamelfrequentie van restafval 
naar 1 keer per 4 weken en wordt het GFT-afval iedere 
week gratis opgehaald. U betaalt voortaan per lediging voor 
het restafval (grijze container) en niet meer per kilogram. 
Woont u in het buitengebied? Dan kunt u om de week uw 
GFT-container per afroep laten ledigen.

De tarieven per lediging voor het restafval (grijze container) 
zijn afhankelijk van de grootte van de container. De tarieven 
worden in de gemeenteraadsvergadering van 20 december 
a.s. vastgesteld. We informeren u hierover zo spoedig als 
mogelijk.

Huisvuilinzameling met een zijlader
Vanaf volgend jaar worden de containers geleegd met een 
zijlader. Dit is een vrachtwagen met een lift-arm aan de 
zijkant van de wagen. Deze lift-arm wordt door de chauff eur 
vanuit de cabine bediend. Dit is veiliger en minder belastend 
voor de medewerkers. Hiervoor dient u uw container 
andersom aan de straat te zetten dan u nu doet. Met de 
wielen en het handvat naar achter.

IEDEREEN DOET MEE IN MEIERIJSTAD

Meierijstad is een van de koploper gemeenten in Nederland, 
als het gaat om initiatieven op het gebied van volwaardig 
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. Inwoners van 
Meierijstad vertellen hoe belangrijk het voor hen is om mee 
te kunnen doen in de samenleving. Deze week aan het 
woord Riens van Raaij.

Riens van Raaij (65) is een sporter in hart en nieren. 
Door een motorongeluk op weg naar zijn werk, raakt hij 
zijn rechteronderbeen kwijt. “Als ik die amputatie niet had 
gehad, had ik de wereld van de gehandicaptensport niet 
leren kennen.”

“In Schijndel zet Riens zich nu actief in voor de sporters met 
een handicap. “Ik was al een sportliefhebber. Twee dagen 
voor mijn ongeluk had ik nog een reis geboekt met ons 
gezin in Amerika (Route 66) en samen een competitieteam 
opgezet. Dat ongeluk kwam er tussen. Toen ik wakker werd 
in het ziekenhuis had ik mijn been nog, maar ik wist dat komt 
nooit meer goed. Elke week ging er een stukje vanaf, tot ik 
dacht ik ga ervoor. Toen ik op de gang iemand zag lopen met 
een prothese, zei ik tegen mezelf dat moet ik ook kunnen. 
Ik ga ervoor, dan maar mijn onderbeen eraf. Vooral voor 
mijn vrouw en kinderen was het omschakelen. Zo’n ongeluk 
raakt veel mensen. Ik heb gewoon de draad weer opgepakt. 
Gewoon doen is voor iedereen het beste. Mijn dag is goed 
als ik me goed voel, en ik geen last heb van mijn handicap.” 

Gevoel voor de sport
“Mijn sporten is mijn alles. Als ik dat niet had gehad… Nadat 
ik het revalidatiecentrum verliet, ging ik zes maanden later 
voor het eerst tennissen in een rolstoel. Het rolstoeltennis 
bleek voor mij liefde op het eerste gezicht. Ik had er meteen 
plezier in en bleek bovendien gevoel voor die sport te 
hebben. In september won ik direct al mijn eerste toernooi. 
Zo ging er op mijn 45e een wereld voor mij open. Je komt 
andere mensen tegen die ook in een rolstoel zitten. Je voelt 
je weer thuis. Door dat ongeluk heb ik er een warme
familie bijgekregen!”

Ik kan weer vooruit
“Als een beperking zichtbaar is, hebben mensen er wel 
vrede mee. Bij mij zie je het niet. Ook niet bij het lopen. 
Alleen in de zomer als ik in een korte broek loop denken 
en zeggen mensen er wel eens iets van. Als ik in de tuin 
werk, neem ik vaak mijn rolstoel erbij. Dan kan ik niet meer 
alles doen, maar ik kan ermee vooruit. Je leert leven met je 
beperking. Gelukkig heb ik mijn werk
mogen behouden, want dat is erg belangrijk geweest.” 
Sinds drie jaar werkt Riens niet meer, maar zet hij zich nog 
steeds in als vrijwilliger voor sportclubs, toegankelijkheid en 
de Sport Awards in Meierijstad. “Ze weten je te vinden als 
je iets goeds doet voor de samenleving. Wij organiseren 
samen de Paragames, waarbij iedereen met een beperking 
mogen kennismaken met verschillende sporten. G voetbal, 
rolstoelbiljarten, basketbal, hockey, rolstoeltennis 
enzovoorts. Kom gerust eens kijken. Daar doen wij het 
voor!”
Wethouder Eus Witlox: “Mensen als Reins, die nog volop 
in het leven staan, maken dat de sportclubs en de sporters 
hier zo bloeien.” 

UITNODIGING: DENK MEE OVER EEN LEVEN 
WAAR IEDEREEN MEE KAN DOEN,
OOK MENSEN MET EEN BEPERKING! 

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 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.
 
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, Schijndel
Tijdens de bijeenkomst zijn gebarentolken 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. 

OMCHIPPEN VAN DE RESTAFVALCONTAINER

Vorige week  is begonnen met het omchippen van de 
restafvalcontainers in Veghel en Sint-Oedenrode.  
Schrijf de datum op, plak de sticker op de container en zet 
hem op die datum om 7.00 uur aan de straat. U heeft een 
brief ontvangen met een sticker met een datum.
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   

 Beatrixstraat 1  kappen van bomen
 Eerschotsestraat 2  verbouwen van een    
  praktijkruimte
 Liempdseweg 15 te  realiseren van een bed &   
  breakfast
 Markt 8  kappen van een boom

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

Omgevingsvergunning 

 Nieuwenhuizen 15  bouwen van een loods
 Ollandseweg 46 en 48  bouwen van twee woningen
 Rijtvenweg 5  omgevingsvergunning voor het
 en omgeving bouwen van een hagelkanon

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.

CHIPPEN GRIJZE 
RESTAFVALCONTAINER

Plak deze sticker op het deksel van uw te bechippen 
restafval container

      Aan de bewoner(s) van:
      Stadhuisplein 1
      5461KN Veghel

Zet deze container op:
0-00-2018

vóór 07.00 uur ‘s ochtends voor uw woning aan de weg. 
Deze container wordt dan voorzien van een chip.

De container is bechipt wanneer er een rood kruis op 
deze sticker is aangebracht.

LET OP!  
Zijn we op de genoemde datum niet langs geweest, zet 
de container dan ook de volgende dag (ook zaterdag) 

vóór 07.00 uur buiten.

BIJ DE BRIEF ZIT 
EEN STICKER

PLAK DEZE STICKER OP 
DE DEKSEL

LET OP:
OP DE STICKER STAAT 
DE DATUM VAN 
CHIPPEN

ZET DE CONTAINER OP 
DIE DATUM BUITEN OM 
7.00 UUR ‘S OCHTENDS

STICKER

Plak deze sticker op het deksel van uw te 
bechippen restafval container

      Aan de bewoner(s) van:
      Stadhuisplein 1
      5461KN Veghel

Zet deze container op:
0-00-2018
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