
Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering:
• Normenkader 2018-2021 gemeente Meierijstad*
• Verordening toeristenbelasting Meierijstad 2019
•  Verordening gegevensverstrekking basisregistratie 

personen Meierijstad 2018*
• Centrumvisie Meierijstad

* Let op!
De agendacommissie heeft bepaald dat dit punt in principe 
als hamerstuk wordt aangemerkt. Dat betekent dat hiervoor 
geen spreektijd is ingepland, tenzij een fractie en/of 
inspreker zich hiervoor aanmeldt. Voor de actuele stand van 
zaken: zie de vergaderstukken.

SPREEKRECHT COMMISSIES

Wilt u inspreken over een onderwerp dat op de agenda van 
een van de commissies staat? Meldt u dan aan bij de griffi  e 
via griffi  e@meierijstad.nl. 
Aanmelding:
•  commissies van 11 december: tot uiterlijk 10 december, 

12.00 uur
•  commissies van 13 december: tot uiterlijk 12 december, 

12.00 uur
De maximale spreektijd is vijf minuten per inspreker. 

RAAD 20 DECEMBER

De raad neemt op 20 december een besluit over alle 
onderwerpen die in de commissies zijn behandeld. Dit 
gebeurt aan de hand van de adviezen van de commissies 
hoe de punten te behandelen (hamer- of bespreekstuk). 

 
UIT DE RAAD GELICHT

Afvalstoff enverordening Meierijstad
Met deze verordening wordt het nieuwe afval- en 
grondstoff enbeleid per 1 januari 2019 geïmplementeerd. In 
de verordening staan regels voor de wijze van inzameling, 
verboden, handhaving en bevoegdheden. 

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2019 Meierijstad
De gemeente heeft de wettelijke plicht om over een 
preventie- en handhavingsplan te beschikken. Dit plan 
betreft een samenvoeging van de plannen van de 
voormalige drie gemeenten met hier en daar nieuwe 
accenten. Het plan bevat uitgangspunten en acties van 
toekomstig beleid. Na maximaal vier jaar moet het plan 
worden herzien.

Kadernota maatschappelijk vastgoed
In het kader van de harmonisatie van beleid is de 
kadernota maatschappelijk vastgoed voorbereid. De 
nota is opgebouwd aan de hand van beleidsdoelen, 
uitvoeringskader en fi nanciële kaders. Dit is geheel in 
lijn met het rapport van de Rekenkamercommissie van 
december 2017. De belangrijkste beleidsuitgangspunten 
zijn: het vaststellen van een duurzaam conditieniveau, het 
sturen van de vastgoedportefeuille en de doorontwikkeling 
van de vastgoedorganisatie. 
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BEELDVORMENDE AVOND 6 DECEMBER

Die avond komen de volgende 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
Via een presentatie wordt ingegaan op de stand van zaken,  
daarna is er gelegenheid om hierover vragen te stellen en 
met elkaar in gesprek te gaan.
• 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. 

COMMISSIEVERGADERINGEN 

Vanwege een volle raadsagenda in december zijn er 
commissievergaderingen op zowel 11 als 13 december. 
Onderstaand de agenda’s van de commissies: 

COMMISSIES 11 DECEMBER

Mens en Maatschappij:
•  Verordening maatschappelijke ondersteuning Meierijstad 

2019 e.v.
• Belastingverordeningen Meierijstad 2019

Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering:
•  Bestemmingsplan Buitengebied Veghel, herziening 

Middegaal 18-18a*
• Bestemmingsplan Sterrebos 9/9a, Sint-Oedenrode*
• Afvalstoff enverordening Meierijstad
• Integraal Beheerplan Openbare Ruimte Meierijstad

COMMISSIES 13 DECEMBER

Mens en Maatschappij:
• Preventie- en handhavingsplan alcohol 2019
•  Nota ‘Naar een duurzaam evenementenbeleid 

Meierijstad 2019-2022’
• Kadernota maatschappelijk vastgoed

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over deze onderwerpen weten? Of bent 
u benieuwd wat er nog meer op de agenda van de 
raadsbijeenkomsten 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.

RECTIFICATIE UITNODIGING “DROGE VOETEN 
SINT-OEDENRODE”

Vorige week stond er op deze pagina een uitnodiging aan 
inwoners voor de informatiebijeenkomst “Droge Voeten 
Sint-Oedenrode”. Daarin zijn per ongeluk twee verschillende 
locaties genoemd.
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 12 december in 
het gemeentehuis in Sint-Oedenrode.
Vanaf 19.00 uur staat de koffi  e klaar, de presentatie start 
om 19.30 uur. U bent van harte welkom! Aanmelden kan tot 
uiterlijk 7 december via een e-mail naar 
secretariaatow@dommel.nl.

OPROEP VOOR NOMINEREN SPORTAWARDS
MEIERIJSTAD

Sportraad Meierijstad en de gemeente 
organiseren op maandag 29 april de 
eerste Sport Awards Meierijstad. De 
voorbereidingen zijn in volle gang. Het 
wordt één groot sportfeest voor en door 
sporters!

Feestprogramma
Het feest begint voor de jeugd al in de middag. De
sportverenigingen presenteren zich dan met workshops,
demonstraties en clinics. Als hoogtepunt van de middag
worden de jeugdige kampioenen, in de leeftijdscategorie 5
t/m 14 jaar gehuldigd. De genomineerde sporters worden
beloond met een Sport Award en de winnaar van de
publieksprijs wordt bekend gemaakt. In de avond gaat het 
feest verder voor de volwassenen. De kampioenen
(vanaf 15 jaar) worden gehuldigd, de Sport Awards worden 
uitgereikt en de winnaar van de publieksprijs wordt
bekendgemaakt.
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Voor storingen kunt u      @GemMeierijstad 
bellen 14-0413      @gemeentemeierijstad    
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Nomineren voor Sport Awards en publieksprijs
Tot en met 30 januari kan iedereen in Meierijstad sporters 
en sportploegen voordragen voor een Sport Award 2018 in 
de categorieën sporter, sportploeg, sporter of sportploeg 
met een beperking en sportvrijwilliger  zowel voor de jeugd 
als de senioren. Een onafhankelijke jury bepaalt de winnaar 
per categorie. Zij ontvangen een Sport Award. 
Daarnaast is er een Publieksprijs 2018 te winnen. Alle 
sporters in Meierijstad kunnen vanaf 27 november sporters, 
sportploegen en vrijwilligers nomineren via de website. Op 
31 januari worden alle genomineerden bekend gemaakt en 
kan iedereen in Meierijstad zijn stem uitbrengen. Dat kan tot 
22 april. En op 29 april wordt ook bekendgemaakt wie deze 
Publieksprijs heeft gewonnen.

Nomineren en stemmen kan via 
www.sportawardsmeierijstad.nl. Daar zijn ook alle criteria 
en andere informatie over de Sport Awards Meierijstad op te 
vinden.

VERANDERINGEN AFVALINZAMELING PER
1 JANUARI 2019

Ophaaldagen
Wil u weten wanneer uw containers worden 
leeggemaakt in 2019? Kijk dan nu op de 
afvalwijzer app of www.mijnafvalwijzer.nl. 

Andere ophaaldagen per 1 januari
Dit vanwege het feit dat de restafvalcontainer 1x per 4 
weken wordt opgehaald, de gft-container wekelijks en het 
plastic afval eenmaal per 2 weken. Vanaf 1 januari betaalt 
u voor het restafval per lediging (niet meer per kilogram) 
en het GFT- en plastic afval wordt gratis ingezameld. In de 
afvalwijzer app of www.mijnafvalwijzer.nl kunt u de nieuwe 
data voor 2019 vinden.

Kijk voor alle informatie (inclusief tarieven) over 
afvalinzameling 2019 op www.meierijstad.nl/afval2019.

OMCHIPPEN CONTAINERS

Afgelopen weken zijn de grijze afvalcontainers in de 
voormalige gemeente Veghel en Sint-Oedenrode 
grotendeels omgechipt. 

Uw container niet omgechipt?
U herkent de omgechipte container aan de witte sticker die 
op de achterkant van de container is geplakt met uw adres 
en het logo van Meierijstad. 
Wanneer er geen nieuwe witte sticker op de achterkant 
van de container met uw adresgegevens en het logo van 
gemeente Meierijstad is geplakt, is deze niet omgechipt. 
De komende weken worden er extra ‘veegroutes’ uitgezet 
voor de niet omgechipte containers. U ontvangt in dit 
geval een nieuwe brief met een nieuwe datum waarop uw 
container wordt omgechipt. Plak deze sticker met datum op 
de container en zet deze op de afgesproken datum om 7.00 
uur buiten aan de straat. 

 In het kort
  Een omgechipte container; heeft een sticker aan de 
achterkant van de container met uw adres en logo van de 
gemeente. Uw container is klaar voor 2019. 

  Niet omgechipte container; heeft geen sticker aan 
de achterkant van de container. U ontvangt (opnieuw) 
een brief met sticker en datum en zet de container op 
afgesproken datum om 7:00 uur aan de staat. Extra 
veegroutes zorgen voor het omchippen.

Heeft u vragen hierover, bel met de uitvoerder DVL 
milieuservice telefoonnummer 0800-8890988 (gratis) 
 

VASTSTELLING REGELS SUBSIDIËRING KUNST EN 
CULTUUR 2019 – 2022

 
Op 13 november 2018 heeft het college van burgemeester 
en wethouders de notitie ‘Harmonisatie nadere regels 

subsidiëring kunst en cultuur 2019 – 2022’ vastgesteld. 
In deze notitie zijn de nadere regels, subsidievoorwaarden 
en -grondslagen opgenomen voor het subsidiëren van 
professionele organisaties, die actief zijn op het gebied van 
kunst en cultuur en vrijwilligersorganisaties die actief zijn op 
het gebied van amateurkunst en vieringen en herdenkingen. 
Aan de hand van deze regels en de Algemene Subsidie 
Verordening Meierijstad 2018 worden subsidieverzoeken in 
dit kader beoordeeld. De notitie is te vinden op 
www.meierijstad.nl/subsidie-kunst-en-cultuur. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Arno van Alebeek of 
Erik Tausch via info@meierijstad.nl of telefonisch 14 0413.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Philippusstraat 1b   kappen van een Beukenboom
 Gerbrandystraat 8  plaatsen van een woonunit

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

Evenementenvergunning
 Dommelpark 3   21 december 2018 -    
   Vuurwerkshow - V.V. Nijnsel  
   70 jarig bestaan
 Kerkplein   15 december 2018 - Kerst café

Omgevingsvergunning
 Cathalijnepad 1   verleggen van een inrit
 Liempdseweg 15   realiseren van een B&B
 Oranje-Nassaulaan 247  kappen van een boom
 Sloef 2   bouwen van een bijgebouw
 Eversestraat 33   herbouwen van een tuinkamer
 Spierkesweg 22  veranderen varkenshouderij en  
   plaatsen twee luchtwassers

Standplaatsvergunning
 Sportlaan 2  verkopen van oliebollen op 
   29 december 2018

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.

GEMEENTE MEIERIJSTAD 2 JANUARI 2019

N I E U W J A A R S R E C E P T I E
2019

Het gemeentebestuur van Meierijstad nodigt alle inwoners, ondernemers, verenigingen en 
instellingen uit voor de nieuwjaarsreceptie van Meierijstad. 

Deze receptie wordt gehouden op woensdag 2 januari 2019 van 19.30 – 22.00 uur in het 
Bestuurscentrum Meierijstad, Burgemeester Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode

Om 20.30 uur houdt burgemeester van Rooij een nieuwjaarstoespraak.

Graag willen wij samen met u proosten op een gezond en voorspoedig 2019.

U kunt parkeren bij het Bestuurscentrum en bij sporthal De Streepen, de Laan van Henkenshage 5,  5492 BH Sint-Oedenrode

OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE FEESTDAGEN 2018/2019

 Dag   Gemeentehuis  Nevenvestiging  Nevenvestiging
    Veghel   Sint-Oedenrode  Schijndel
 dinsdag      18 december 08.30 tot 16.00 uur   08.30 tot 12.30 uur  08.30 tot 12.30 uur
 maandag    24 december gesloten   gesloten   gesloten
 dinsdag      25 december gesloten   gesloten   gesloten
 woensdag  26 december gesloten   gesloten   gesloten
 maandag    31 december gesloten   gesloten   gesloten
 dinsdag        1 januari gesloten   gesloten   gesloten
 woensdag    2 januari 10.00 tot 17.00 uur 10.00 tot 12.30 uur 10.00 tot 20.00 uur 

Milieustraat Veghel en Schijndel
Er zijn geen gewijzigde openingstijden op 18 december, 24 
december, 31 december en 2 januari. 
De milieustraten zijn gesloten op 25 en 26 december en 1 
januari. 

Milieustraat Sint-Oedenrode
24 en 31 december geopend van 10:00 tot 15.00 uur i.p.v. 
12.00 tot 17.00 uur
De milieustraat is gesloten op 25 en 26 december en 1 
januari
 

Kijk voor openingstijden op www.meierijstad.nl/milieustraat.
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