
geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen.
Daarnaast is het mogelijk om spreekrecht te vragen 
bij commissievergaderingen. Dit kan alleen over de 
agendapunten die op de agenda staan. 
Wilt u gebruik maken van bovenstaande mogelijkheden? 
Kijk op www.meierijstad.nl voor meer informatie. U kunt ook 
contact opnemen met de griffi  e. Dit kan zowel telefonisch 14 
0413 als via e-mail griffi  e@meierijstad.nl.

WIE ZITTEN ER IN DE RAAD?

Wilt u weten wie er allemaal in de gemeenteraad zitten? 
Ga dan naar de gemeentelijke website. Daar vindt u ook 
interviews met raadsleden en kunt u lezen wat hen beweegt 
om dit werk te doen. 
Behalve de raadsleden zijn daar ook de 
burgercommissieleden te vinden. 

REKENKAMERCOMMISSIE MEIERIJSTAD

Wat doet de rekenkamercommissie precies?
De rekenkamercommissie levert een bijdrage aan de 
transparantie van de lokale overheid en de publieke 
verantwoording aan de inwoners. Ook heeft de 
rekenkamercommissie de wettelijke taak de raad te 
ondersteunen in de kaderstellende en controlerende taken.

Verder doet de rekenkamercommissie onderzoek naar 
het bestuur van de gemeente. ‘Bestuur’ mag daarbij heel 
breed worden opgevat. Het kan gaan om onderzoek naar 
de uitwerking van beleid, maar ook naar de samenwerking 
tussen raad en college.

De rekenkamercommissie onderzoekt volgens de 
gemeentewet de doelmatigheid, doeltreff endheid en 
rechtmatigheid van het gemeentebestuur. Kort gezegd: 
welke resultaten bereikt de gemeente met het beleid, hoe 
doet de gemeente dat en tegen welke prijs (ingezette 
middelen)?

Benieuwd wie er in de rekenkamercommissie zit? Kijk op 
www.meierijstad.nl. Daar treft u ook informatie aan over de 
onderzoeken van de rekenkamercommissie.

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 of per post naar Gemeente 
Meierijstad t.a.v. de griffi  e, postbus 10.001, 5460 DA 
Veghel. 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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AGENDACOMMISSIE 10 JANUARI

De agendacommissie vergadert over de komende 
vergadercyclus. De voorlopige agenda’s van de commissies 
(24 januari) de raad (31 januari) en de beeldvormende 
avond (14 februari) worden hier besproken en vastgesteld. 
De voorlopige agenda’s met stukken zijn te vinden op 
www.meierijstad.nl. Wijzigingen zijn niet uitgesloten.

BEELDVORMENDE AVOND 17 JANUARI 

Op het programma staan de volgende onderwerpen:
• Huisvesting arbeidsmigranten 
• Duurzame ontwikkeling Eindhoven Airport 

Inspreken
Wilt u op één van deze onderwerpen of een ander 
onderwerp inspreken? Neem dan contact op met de griffi  e 
(e-mail griffi  e@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding is 
mogelijk tot 16 januari, 12.00 uur. De spreektijd is maximaal 
vijf minuten per spreker. 

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? 
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, Burg. Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode. 
Aanvangstijd is 19.30 uur.

Livestream/archief
U kunt de vergaderingen ook thuis live volgen via de 
livestream (m.u.v. agendacommissie) www.meierijstad.nl/
videoregistraties.  De vergaderingen zijn ook terug te kijken. 

INSPREKEN

Er diverse momenten waarop u aandacht kunt vragen voor 
een onderwerp dat u belangrijk vindt. Zo kunt u inspreken 
tijdens een beeldvormende avond. Dit kan over zowel 

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.

WANNEER WORDT MIJN KERSTBOOM 
OPGEHAALD?

De kerstbomen worden in de tweede week van januari 
tegelijkertijd met het GFT afval ingezameld. Kijk op www.
mijnafvalwijzer.nl  of op uw afvalwijzer app wanneer uw GFT 
wordt opgehaald.
Inwoners in het buitengebied moeten de inzameling van de 
kerstboom de eerste week van januari aanmelden bij van 
Kaathoven telefoonnummer 0413-481620.

MANTELZORGCOMPLIMENT 2018

Burgers die het Mantelzorgcompliment in december hebben 
aangevraagd ontvangen die in de maand januari 2019.
Het compliment wordt AANGETEKEND aangeboden bij 
degene die de zorg ontvangt. Vanaf januari 2019 tot en met 
31 december 2019 kunt u het Mantelzorgcompliment voor 
2019 aanvragen. Meer informatie kunt u vinden op: 
www.meierijstad.nl/mantelzorg.

KLEINSCHALIG ONDERHOUD
ASFALTVERHARDING MEIERIJSTAD

Vanaf woensdag 9 januari tot en met maandag 14 januari  
2019 wordt er kleinschalig onderhoud uitgevoerd aan een 
aantal wegen binnen Meierijstad. Hierbij worden één of 
meerdere lagen asfalt weg gefreesd en vervangen door 
nieuw asfalt. Dit is noodzakelijk om de weg in een goede 
staat te houden. 
De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Het 
wegvak dat in uitvoering is, is gesloten voor alle verkeer. 
Daar waar nodig worden er omleidingsroutes ter plaatse 
met borden aangegeven.

Omleidingen:
Op de volgende wegen wordt een omleiding aangegeven:
- Het Loo/Scheiweg
- Morgenstraat + vooraankondiging
- Willibrordushoek
- Vossenbergsesteeg + vooraankondiging
- Hool/Lijnt c.q. Hool/Hoolstraat + vooraankondiging
- Hoogstraat + vooraankondiging
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De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, waarbij 
wordt geprobeerd de aanliggende percelen zo goed als 
mogelijk bereikbaar te houden. Tijdens het aanbrengen van 
het asfalt is er echter geen verkeer mogelijk.

AFVALINZAMELING 2019

Op 1 januari 2019 verandert de inzameling van 
huishoudelijk afval in Meierijstad. Alle informatie hierover 
kunt u vinden op www.meierijstad.nl/afval2019 . De 
belangrijkste onderwerpen lichten we hieronder toe.

Ophaalfrequentie en ophaaldag                                                                                                    
De belangrijkste wijziging is dat het restafval voortaan 1 
keer per 4 weken tegen betaling wordt opgehaald en het 
GFT-afval wekelijks. Ook de ophaaldag verandert voor de 
meeste huishoudens. Kijk op www.mijnafvalwijzer.nl of op 
uw afvalwijzer app voor de ophaaldagen bij u in de straat.

Omchippen containers
Alle grijze afvalcontainers zijn in de voormalige gemeente 
Veghel en Sint-Oedenrode omgechipt. U herkent uw 
omgechipte container aan de sticker die op de achterzijde 
van de container is geplakt met het logo van Meierijstad. Is 
uw container niet omgechipt, dan ontvangt u hierover een 
brief.

Aanbieden containers
Uw afvalcontainers worden opgehaald met een zijlader. 
Hiervoor moet u uw containers anders aan de straat zetten:

Let op: Door veiligheidsredenen, is het voor de 
afvalinzamelaar niet mogelijk om sommige straten in te 
rijden. Hiervoor zijn opstelplaatsen gerealiseerd, of u kunt 
uw container aanbieden bij een andere straat. Als dit bij u 
het geval is, dan heeft u hiervan een brief ontvangen. Het 
gaat om de volgende straten: 

Bieslook. Dille, Griegstraat, Kalmoes, Koriander, Kruisakker, 
Oranje Nassaulaan, Pastoor Klessensstraat, Tijm, 
Van Homberghlaan, Zonnedauw.

Tarieven                                                                                                                                            
De gemeenteraad heeft de nieuwe tarieven vastgesteld. 
Voor het ledigen van uw afvalcontainer betaalt u per 1 
januari 2019 niet meer per kilogram maar per lediging.

 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

 Ondergrondse   Bovengrondse 
 container  container
 30 liter 60 liter  € 10,- per maand
   € 1,80 €  3,75 

Omwisselen of juist niet?                                                                                                                
De grijze container kan vanaf 1 januari voortaan één 
keer per 4 weken voor lediging worden aangeboden 
tegen betaling. De nieuwe koers doet sommige burgers 
denken dat ze beter en voordeliger af zijn met een grote 
grijze container. De gemeente krijgt daarom verzoeken 
om de container om te wisselen van 140 liter naar 240 
liter. Aanvragers krijgen van de gemeente het dringende 
advies nu niet te wisselen. Immers, de ledigingskosten 
van een container die bijna 2 keer zo groot is als de kleine 
container zijn in 2019 ook bijna 2 keer zo hoog. Er is dus 
geen financieel voordeel bij een grote container. Daarnaast 
zijn er ook kosten verbonden aan het omwisselen naar een 
grotere container. Het omwisselen van een kleine, 140 liter 
container naar een grote 240 liter container kost in 2019 
€ 55,-. Het omwisselen van een grote (240 liter) naar een 
kleine (140 liter) is gratis.

VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN
AFVALINZAMELING 2019

Hoe ziet de huis-aan-huis afvalinzameling voor 2019 eruit?
•  De restafvalcontainer wordt 1 keer in de 4 weken 

geleegd
•  Plastic en drankkarton wordt eenmaal per twee weken 

gratis ingezameld
• De GFT-container wordt iedere week gratis geleegd
•  De GFT-container in het buitengebied wordt 1 keer per 2 

weken gratis geleegd op afroep. Inwoners moeten zelf 2 
werkdagen voor de inzameldag aangeven dat de GFT-
container geleegd moet worden. Dit kan direct bij van 
Kaathoven via 0413-481620

Hoe moet ik mijn container aan de straat zetten? 
De containers worden vanaf 1 januari a.s. opgehaald met 
een zijlader. Dit is een vrachtwagen met lift-arm aan de 
zijkant van de wagen. Om de containers goed te kunnen 
legen, moeten deze precies andersom aan de straat gezet 
worden dan u nu gewend bent:
•  Plaats de container tot 50 cm van de stoeprand
•  Met de wielen en het handvat achter en de deksel 

gesloten
•  Plaats de containers zoveel mogelijk twee-aan-twee 

zodat ze paartjes vormen, met 30 cm ruimte (= ongeveer 
één stoeptegel) tussen de paartjes

•  Plaats de container niet naast obstakels zoals een 
geparkeerde auto of lantaarnpaal

Mijn container is niet geleegd of mijn plasticzak is niet 
opgehaald, wat nu?
Als uw container niet geleegd is dan kunt u rechtstreeks 
contact opnemen met de afvalinzamelaar, Van Kaathoven, 
op telefoonnummer 0413-481620.
Dat uw container niet geleegd is kan komen doordat:
•  De afvalcontainer niet voor 07:30 uur aan de straat 

stond
•  De afvalcontainer niet op de juiste manier is 

aangeboden: De juiste manier is: deksel dicht, opening 
naar de straat, met het handvat en wielen achter

• De afvalcontainer te zwaar is
•  Is dit niet van toepassing? Neem dan contact op met de 

afvalinzamelaar, Van Kaathoven

Mag ik losse restafvalzakken naast mijn grijze container 
aanbieden?
Nee. Losse afvalzakken worden niet meegenomen door de 
inzamelaar.

Waarom moet ik het afval thuis scheiden, dit kan toch 
ook achteraf?
Verschillende soorten afval die een week bij elkaar in een 
vuilniszak zitten zijn niet meer goed uit elkaar te halen. 
Denk aan een papieren envelop die in de vuilniszak bij een 
leeg yoghurt-pak of fruitresten zit. De envelop is na een 
paar dagen vies en vochtig. Het papier van de envelop 
kan dan niet meer hergebruikt worden en heeft dan ook 
geen waarde meer. Wanneer afvalstromen wel gescheiden 
worden ingezameld, kunnen ze na verwerking wel nog 
opnieuw gebruikt worden. En dat bespaart geld en is beter 
voor het milieu!

Waar kan ik luiers, incontinentiemateriaal en textiel naar 
toe brengen?
Luiers en incontinentiemateriaal kunt u gratis wegbrengen 
naar speciale luiercontainers. De locaties van de 

luiercontainers kunt u vinden op www.mijnafvalwijzer.nl of 
de Afvalwijzer app bij Afval Abc
Textiel wordt niet meer aan huis opgehaald. Textiel dat u 
niet meer gebruikt, kunt u gratis naar de verzamelcontainers 
brengen. De locaties van de textielcontainers zijn te vinden 
op www.mijnafvalwijzer.nl of op de Afvalwijzer app.

Waar kan ik mijn medisch afval kwijt?
Heeft u medisch afval zoals bijvoorbeeld een stoma? Dan 
kunt u hiervoor een aparte minicontainer aanvragen bij de 
gemeente. Deze wordt 1 keer per 2 weken gratis geleegd. 
Let op: injectienaalden vallen niet onder medisch afval. 
Deze moeten apart ingeleverd worden op de milieustraat.

Milieustraten
Als u gebruik wilt maken van de milieustraat, dan heeft u uw 
‘druppel’ nodig. Dit is een klein pasje dat ieder huishouden 
in Meierijstad eind 2018 heeft ontvangen. Hiermee heeft 
u toegang tot alle drie de milieustraten van de gemeente 
Meierijstad. Zonder de druppel kunt u de milieustraten niet 
betreden!  Op de ‘druppel’ worden de kosten die u maakt bij 
één van de milieustraten bijgehouden. U betaalt niet meer 
direct bij de milieustraat zelf, maar u ontvangt de rekening 
achteraf. Kijk voor de tarieven voor de milieustraat op 
www.meierijstad.afval2019.

Openingstijden per 1-2-2019

 Milieustraat Maandag t/m vrijdag Zaterdag
 Schijndel 12.30 – 16.30 uur 09.00 – 16.00 uur
 Sint-Oedenrode 12.30 – 16.30 uur 09.00 – 16.00 uur
 Veghel 08.00 – 12.00 uur 09.00 – 16.00 uur

SLOOP FIORETTI CAMPUS IN VOORBEREIDING

De sloop van de Fioretti Campus is in volle voorbereiding. 
In de tijd dat het gebouw leegstaat, wordt het voormalige 
schoolgebouw technisch en mechanisch beveiligd door 
het bedrijf Specialist Property Services. Op 31 december 
2018 plaatsten zij hekwerken en werden mobiele camera’s 
geïnstalleerd. Dit voorkomt inbraak en vernieling en borgt 
de rust en veiligheid voor de directe omgeving.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Hazelaarstraat    kappen van bomen bij   
 (omgeving) de  leidingstrook RRP
 Goeiendonk (ongen)  kappen populier Goeiendonk
 Rooise-Heide 12  kappen van 2 bomen

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

Omgevingsvergunning  
 Ollandseweg 113b  bouwen van een woning

Standplaatsvergunning    
 Markt  verkopen van  vis

   
VERDAGINGSBESLUITEN

 Eerschotsestraat 2  verbouwen van een    
  praktijkruimte

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.
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