
 - Verordening afvalstoff enheffi  ng en reinigingsrecht.
• Integraal Beheerplan Openbare Ruimte Meierijstad
• Centrumvisie Meierijstad
• Kadernota maatschappelijk vastgoed
•  Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 

Meierijstad 2019 e.v.
• Preventie- en handhavingsplan alcohol 2019 Meierijstad.

Moties vreemd aan de orde
Op 20 december zijn ook een aantal moties vreemd aan de 
orde behandeld:
• ‘Kinderpardon’, Hart voor Schijndel
• ‘Hack Meierijstad’, Hart voor Schijndel
• ‘Vuurwerk, dat regelen we zelf wel’, Hart voor Schijndel
• ‘Regresrecht WMO’, SP
• ‘Recht op rapport Pels Rijcken’, SP

ALTIJD OP DE HOOGTE VAN WAT 
BESPROKEN WORDT?

Alle vergaderstukken zijn te vinden op www.meierijstad.nl/
vergaderkalender. Daarnaast maakt de gemeente gebruik 
van een vergaderapp (iBabs). Via deze gratis app kunnen 
alle openbare vergaderstukken worden geraadpleegd. 
Wat moet u hiervoor doen?
- Download de app iBabs Pro
- Login met site: meierijstad
- Gebruikersnaam: burger
- Wachtwoord: burger

KERSTRECES

Donderdag 20 december was de laatste raadsvergadering 
voor het kerstreces. De eerstvolgende vergadering in het 
nieuwe jaar is die van de agendacommissie op 10 januari 
2019. Dan worden de raads- en commissieagenda’s voor 
de vergadercyclus van januari vastgesteld. 

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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TERUGBLIK RAADSVERGADERINGEN
19 EN 20 DECEMBER 

Vanwege een volle agenda heeft de gemeenteraad vorige 
week twee keer vergaderd. Wilt u weten welke besluiten zijn 
genomen? Kijk dan op de besluitenlijst via 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender. Deze vergadering is 
ook terug te kijken via “archief vergaderingen” 
www.meierijstad.nl/videoregistraties.   

Instemming hamerstukken
Zo heeft de raad ingestemd met een aantal 
hamerstukken(*):
•  Niet ontvankelijk verklaring bezwaarschrift 

Tennisvereniging De Hopbel;
•  Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Veghel, 

herziening Middegaal 18-18a;
•  Vaststelling bestemmingsplan ‘Sterrebos 9/9a te  

Sint-Oedenrode’;
•  Vaststelling verordening gegevensverstrekking 

basisregistratie personen Meierijstad 2018;
•  Vaststelling normenkader 2018-2021 gemeente 

Meierijstad.

(*) Een hamerstuk betekent dat in de raad hierover 
niet gesproken is. Wel hebben fracties hierover een 
stemverklaring kunnen afl eggen (= korte uitleg waarom voor 
of tegen wordt gestemd). 

Bespreekstukken
Op de agenda stonden verder enkele bespreekpunten, 
waarbij door fracties amendementen en/of moties zijn 
ingediend:
• Verordening toeristenbelasting Meierijstad 2019
•  Nota ‘Naar een duurzaam evenementenbeleid 

Meierijstad 2019-2022’
• Afvalstoff enverordening Meierijstad
• Belastingverordeningen 2019
 - Onroerende zaakbelasting OZB, 
 - Rioolheffi  ng, 
 - Legesverordening, 
 - Marktgelden, 
 - Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, 
 -  intrekken verordeningen retributies evenementen 

voormalige gemeente Schijndel, 
 -  intrekken verordeningen precariobelasting voormalige 

gemeenten Schijndel en Veghel, 

WIE ZITTEN ER IN DE RAAD?

Wilt u weten wie er allemaal in de gemeenteraad zitten? 
Ga dan naar www.meierijstad.nl/gemeenteraad. 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. 

MINDERJARIGEN NAAR HALT BIJ
VUURWERKOVERLAST

Minderjarigen tussen de 12-18 jaar die vuurwerkoverlast 
veroorzaken kunnen een taak- of leerstraf verwachten. 
De BOA’s (Bijzondere Opsporings Ambtenaren) van de 
gemeente zijn bevoegd om hen door te verwijzen naar Halt 
die deze straf oplegt. 
De gemeente Meierijstad wenst iedereen een fi jne 
jaarwisseling, maar doet er alles aan om overlast door 
vuurwerk aan te pakken. 
Overlast kan gemeld worden via het reguliere nummer van 
de politie: 0900 – 8844.

De komende periode zijn politie en de BOA’s op pad om 
op verschillende locaties en tijden te controleren op het 
afsteken van vuurwerk. Zij zullen niet aarzelen om direct 
in actie te komen bij meldingen van overlast. Uit voorzorg 
verwijdert de gemeente een groot aantal afvalbakken en 
dicht deze af. 

Wanneer mag het wel? 
Vuurwerk mag van maandag 31 december 18.00 uur tot 
dinsdag 1 januari 02.00 uur afgestoken worden. Deze 
afsteektijden zijn landelijk vastgesteld. 

Minderjarigen die buiten deze tijden vuurwerk afsteken 
kunnen rekenen op een straf in de vorm van een verwijzing 
naar Halt. De Halt-straf is een korte en snelle aanpak 
waarbij Halt de jongere confronteert met het eigen gedrag 
en de gevolgen daarvan. Meerderjarigen krijgen een 
geldboete.
In alle gevallen geldt dat het vuurwerk in beslag wordt 
genomen. Bij schade aan bijvoorbeeld prullenbakken, 
bankjes of andere zaken, doet de gemeente altijd aangifte 
en verhaalt de schade  op de veroorzaker.
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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

GEMEENTE MEIERIJSTAD
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5461 KN Veghel   info@meierijstad.nl
tel:  14 0413       @gemeentemeierijstad
Voor storingen kunt u      @GemMeierijstad 
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BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning 
 Karthuizerweg 1   wijzigen van een    
   bedrijfsinrichting
 Airborneweg 10   realiseren van een loods
 Den Ekker 1a   plaatsen van een
 (ter hoogte van)  vakwerkmast

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

Standplaatsvergunning
 Pieter Christiaanstraat  verkoop Vietnamese snacks  

ONTVANGEN MELDINGEN 
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

 Karthuizerweg 1   wijzigen in dier aantallen (wordt  
   60 zoogkoeien, 40 jongvee en  
   60 vleesstieren)
 Schijndelseweg 47  oprichten van een bedrijf voor  
   dienstverlening voor de akker-  
   en/of tuinbouw

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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Help letsel voorkomen
De meeste ongevallen met vuurwerkletsel gebeuren op 
Nieuwjaarsdag met vuurwerk dat niet is afgegaan. De 
slachtoffers zijn meestal jongeren tussen de 10 en 19 jaar.
De gemeente ruimt op maar kan niet overal tegelijk 
zijn. Daarom kunt u een handje helpen door (uw) 
vuurwerkafval direct te verwijderen. U kunt bij de 
plaatselijke vuurwerkverkoopadressen speciale afvalzakken 
halen. Deze kunt u in de maand januari gratis kwijt bij de 
gemeentelijke milieustraat.

TARIEVEN AFVALINZAMELING 2019

De tarieven voor de restafvalinzameling zijn vastgesteld. 
U betaalt per 1 januari 2019 niet meer per kilogram, maar 
per lediging. Het bedrag dat u moet betalen bestaat uit 
een vast en een variabel deel. Het vast deel (vastrecht) 
bedraagt € 120,- per huishouden. Het variabele tarief is 
afhankelijk van de grootte van de container. Zie onder de 
variabele tarieven:

 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 

SCHEIDINGSTIPS AFVALINZAMELING

Vanaf januari 2019 wordt de restafvalcontainer 1x per 4 
weken geledigd. Goed afval scheiden zorgt ervoor uw 
hoeveelheid restafval zo minimaal mogelijk is.

Onderstaand afval hoort NIET bij het restafval:

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
Etensresten en tuinafval mogen in de GFT-container. Deze 
wordt elke week gratis geledigd. In het buitengebied wordt 
de GFT-container 1x in de 2 weken geledigd, op afroep.

Plastic en drankverpakkingen (PD)
Dit hoort in de plasticzak, die 1x per 2 weken gratis wordt 
opgehaald. Veel verpakkingsmateriaal bevat plastic, dit 
mag allemaal in de zak. Denk aan plastic folies, kaas- en 
vleeswarenverpakkingen, petflessen, plastic cosmetica 
verpakkingen, zuivelbekers, kuipjes, knijpflacons en plastic 
deksels. 

Glas en blik
Dit mag allebei in de glasbak. In het verwerkingsproces 
wordt blik met magneten gescheiden van het glas.

Textiel
Ook gescheurde kleding of vodden mogen in de 
textielcontainers. Dit wordt gesorteerd en gebruikt om 
nieuwe producten van te maken. Ook knuffels, tassen en 
schoenen mogen erbij.

Luiers
In heel Meierijstad vindt u containers voor de verzameling 
van luiers en incontinentiemateriaal. Kijk voor de 
exacte locaties op www.meierijstad.nl/afval2019, www.
mijnafvalwijzer.nl of de afvalwijzer app.

Papier
Alles dat van papier of karton is mag bij het oud papier. 
Uitgezonderd van karton met etensresten (pizzadozen) en 
geplastificeerd papier. 

PROVINCIALE STATEN STELLEN INPASSINGSPLAN 
N279 VEGHEL-ASTEN VAST

Na jarenlange zorgvuldige voorbereiding hebben Provinciale 
Staten op 7 december 2018 het Inpassingsplan (PIP) voor 
de N279 tussen Veghel en Asten vastgesteld. Met het PIP 

van de N279 worden de voorgestelde maatregelen met 
betrekking tot de bestaande weg alsook de aanleg van de 
omleiding Helmond planologisch juridisch mogelijk gemaakt. 

Beroep instellen
Wanneer u het niet eens bent met de vaststelling van 
dit plan door Provinciale Staten, dan kunt u tijdens het 
inzagemoment een beroep in stellen. Het PIP ligt met 
ingang van 17 december 2018 tot en met 28 januari 2019 
ter inzage. 
U kunt het besluit en PIP vanaf 17 december 2018 digitaal 
inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl of via www.brabant.nl/
ipN279veghelasten. Op werkdagen kunnen de stukken ook 
worden ingekeken bij het Provinciehuis van Noord-Brabant 
te ’s-Hertogenbosch. Beroep kan tot en met 28 januari 2019 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. 

Voor meer informatie
Kijk op www.brabant.nl/N279 voor meer informatie over dit 
project. 

STEM OP EEN VAN DE INITIATIEVEN  VOOR MEER 
DAN HANDEN VRIJWILLIGERSPRIJS

Jaarlijks vindt de ‘Meer dan handen’ 
vrijwilligersprijsuitreiking plaats om vrijwilligers en hun 
organisaties in het zonnetje te zetten. Met deze prijs spreekt 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport haar 
waardering uit voor vrijwilligers. 
Gemeente Meierijstad heeft de volgende initiatieven 
voorgedragen voor deze prijs:  
• Stichting Woonboerderij Schijndel
• Mariaheide Hartsave
• Vincentiusvereniging Schijndel

Daarnaast hebben we ook een vrijwilliger voorgedragen 
voor de passieprijs, namelijk Pip Schevers uit Veghel. Pip 
is vrijwilliger bij Jongerencentrum de Kluis in Veghel en zet 
zich in om andere jongeren bewust te maken van gezonde 
voeding en leefstijl.

Stemmen voor de publiekprijs en passieprijs
U kunt op bovengenoemde initiatieven stemmen op   
www.vrijwilligersprijzen.nl. U kunt twee stemmen uitbrengen; 
een voor de publiekprijs op een van de initiatieven en 
een voor de passieprijs voor de beste vrijwilliger. U kunt 
stemmen tot en met 11 februari 2019.

Bovengenoemde initiatieven kunnen uw STEM heel hard 
gebruiken! Doet u ook mee? 

LANDELIJKE NATURALISATIEDAG

De landelijke Naturalisatiedag werd op 15 december 
gehouden. Op deze dag vinden er naturalisatieceremonies 
plaats voor nieuwe Nederlanders aan wie het 
Nederlanderschap is verleend.

In Meierijstad hebben afgelopen jaar 8 ceremonies 
plaatsgevonden waarbij de nieuwe Nederlanders officieel 
het bewijs uit handen van Burgemeester Van Rooij uitgereikt 
kregen. In totaal hebben 72 personen het certificaat 
gekregen. 24 keer door naturalisatie, 33 keer door optie 
(eenvoudige manier om de Nederlandse nationaliteit te 
verkrijgen) en 15 kinderen.

Wij feliciteren alle nieuwe Nederlanders van harte met het 
Nederlanderschap

OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE FEESTDAGEN 2018/2019

 Dag   Gemeentehuis  Nevenvestiging  Nevenvestiging
    Veghel   Sint-Oedenrode  Schijndel
 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 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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