
Dit plan geeft de mogelijkheid om met belanghebbenden 
in gesprek te gaan over wat dit in de praktijk in hun gebied 
betekent. 

Verordening toeristenbelasting Meierijstad 2019
Door vaststelling van deze verordening wordt 
gemeentebreed per 1 januari 2019 de toeristenbelasting 
ingevoerd.  

Normenkader 2018-2021 gemeente Meierijstad
Met dit normenkader geeft de raad de accountant kaders 
mee waarop de controle van de jaarrekening moet 
plaatsvinden. 

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over deze onderwerpen weten? 
Kijk dan bij de vergaderstukken op www.meierijstad.nl/
vergaderkalender. U kunt ook via een gratis app de 
vergaderstukken raadplegen. 
Wat moet u hiervoor doen?
- Download de app iBabs Pro
- Login met site: meierijstad
- Gebruikersnaam: burger
- Wachtwoord: burger

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

WIE ZITTEN ER IN DE RAAD?

Wilt u weten wie er allemaal in de gemeenteraad zitten? 
Ga dan naar www.meierijstad.nl/gemeenteraad. Behalve 
de raadsleden zijn daar ook de burgercommissieleden te 
vinden. 

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 de 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 COMMISSIES 11 DECEMBER 

Vanwege een volle raadsagenda in december zijn op 11 
december extra commissievergaderingen gehouden. Bent u 
benieuwd naar wat in de commissies is besproken? Welke 
adviezen de commissies aan de raad hebben uitgebracht? 
Kijk dan bij de vergaderstukken op www.meierijstad.nl/
vergaderkalender.

COMMISSIES 13 DECEMBER

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

Meierijstad 2019-2022’
• Kadernota maatschappelijk vastgoed

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 op www.meierijstad.nl/
vergaderkalender.

RAAD DECEMBER

Aan de hand van de adviezen vanuit de commissies zal 
de agendacommissie een besluit nemen over wanneer de 
raadsvergadering te houden (woensdag 19 december en/of 
donderdag 20 december). Voor de actuele stand van zaken: 
zie de vergaderstukken op de gemeentelijke website www.
meierijstad.nl/vergaderkalender.

UIT DE RAAD GELICHT

Integraal beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)
Door vaststelling van de beheerplan wordt geharmoniseerd 
hoe wordt omgegaan met het beheer van openbare ruimte. 

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.

MEER ZORGVERZEKERING VOOR MINDER GELD

Heeft u een laag inkomen en wilt u voor lage kosten 
uitgebreid verzekerd zijn? Inwoners met een laag inkomen 
kunnen via de gemeente bij VGZ of CZ een voordelig 
zorgverzekeringspakket kiezen, bestaande uit een 
basisverzekering en een aanvullende verzekering. Kijk 
hiervoor op de site www.gezondverzekerd.nl.

Minder premie betalen
Door de korting van de zorgverzekeraar en een bijdrage 
van de gemeente betaalt u voor deze collectieve 
zorgverzekering minder premie. U ziet op de website 
hoeveel u betaalt voor de verschillende zorgpakketten. 
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd bij de 
ouder(s). De belangrijkste voordelen zijn:

•  U bent goed verzekerd voor veel voorkomende 
zorgkosten (bijvoorbeeld een bril, lenzen, fysiotherapie, 
orthodontie);

•  Het extra uitgebreide pakket verzekert uw eigen bijdrage 
van alle WMO voorzieningen (behalve langdurige zorg 
bij verblijf) en heeft een regeling voor uw eigen risico;

• U wordt niet medisch gekeurd;
• U krijgt een korting op de maandelijkse premie; 
•  De gemeente betaalt maandelijks elke volwassen 

verzekerde  een tegemoetkoming van €20,- (uitgebreid 
pakket) of €40,- (extra uitgebreid pakket) in de vorm van 
bijzondere bijstand. Hierdoor wordt uw premie niet te 
hoog.

Eigen risico meeverzekeren                                                                                                      
Zowel VGZ als CZ bieden een extra uitgebreid pakket voor 
mensen die verwachten het jaarlijkse eigen risico (volledig) 
te moeten betalen. Dit pakket is dus interessant als u hoge 
zorgkosten hebt, bijvoorbeeld omdat u chronisch ziek of 
gehandicapt bent. Het verschil in de extra uitgebreide 
pakketten is dat bij VGZ het eigen risico is meeverzekerd 
en dat u bij CZ het risico in maandelijkse termijnen mag 
betalen.

Geen betalingsachterstand                                                                                                           
VGZ of CZ accepteert u als deelnemer aan de collectieve 
zorgverzekering als u uw zorgpremies en nota’s altijd op tijd 
hebt betaald. Hebt u een betalingsachterstand, dan moet 
u eerst met de zorgverzekeraar een regeling treff en om de 
achterstand in te lopen. Pas als u alle kosten hebt betaald, 
kunt u overstappen.
Hebt u nog geen zorgverzekering via de gemeente ?                                                                  
Aanmelden kan via www.gezondverzekerd.nl.
In het overzicht van de gemeente op deze site ziet u als 
eerste het ‘uitgebreide pakket’ van CZ en VGZ. Om het 
‘extra uitgebreide pakket’ te kiezen, klikt u op ‘Stel ander 
pakket samen’. Hebt u uw keuze gemaakt? Klik dan op 

3 Kolommen  van 82,6 mm breed
Lettertype Arial Regular

Platte tekst 9 pt 
interlinie 12 pt

Subkop Arial Regular 9 pt interlinie 13  hoofdletter 
achtergrond blauw zoals voorbeeld

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
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‘Kies dit pakket’ en volg de stappen om u aan te melden. 
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met het team 
Voorzieningen bijzondere bijstand: 
voorzieningen@meierijstad.nl of kom langs bij het 
Minimaloket iedere werkdag tussen 9:00 en 11:00 uur op 
het gemeentehuis in Veghel.  

FORMULIERENBRIGADE

De formulierenbrigade helpt u bij het invullen van 
formulieren voor de gemeente en andere organisaties. De 
formulierenbrigade is iedere werkdag op het gemeentehuis 
in Veghel aanwezig  van 9.00 tot 11.00 uur aanwezig (vrije 
inloop).
Inwoners van Sint-Oedenrode kunnen iedere woensdag van 
14.00-16.00 uur terecht bij Zorgcentrum Odendael (in de 
spreekkamer van Welzijn De Meierij).
U kunt voorafgaand aan het spreekuur binnen lopen, 
maar graag verzoeken wij u een afspraak te maken via 
telefoonnummer (073) 544 14 00 van Welzijn De Meierij.
Inwoners van Schijndel kunnen iedere donderdag van 9.00-
11.00 uur terecht in ’t Spectrum in de spreekkamer van 
Welzijn De Meierij. Het is open spreekuur, afspraak maken 
is niet nodig. U kunt zich melden bij de balie van Welzijn De 
Meierij.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED 
VEGHEL, HERZIENING KAPITEINS. KLAPWIJK-
STRAAT ONGENUMMERD - BIEZENDIJK 25A’ 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, 
Herziening Kapitein S. Klapwijkstraat ongenummerd  
Biezendijk 25a’ ligt met ingang van donderdag 13 december 
2018 tot en met woensdag 23 januari 2019 ter inzage in het 
gemeentehuis. 
Het ontwerpbestemmingsplan maakt het oprichten van een 
Ruimte voor Ruimte woning mogelijk op het perceel gelegen 
aan de Kapitein S. Klapwijkstraat ongenummerd in Zijtaart. 
Hiervoor wordt op de locatie Biezendijk 25a een intensieve 
veehouderij beëindigd en worden bedrijfsruimten gesloopt. 
Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op 
het bestemmingsplan kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.offi  cielebekendmakingen.nl. 

GEWIJZIGDE AFVALINZAMELING ROND 
KERST EN NIEUWJAAR

In verband met kerst en nieuwjaar zijn de ophaaldagen voor 
de afvalinzameling gewijzigd in Meierijstad.
•  De inhaaldag voor dinsdag 25 december is op zaterdag 

22 december.
•  De inhaaldag voor woensdag 26 december is op 

zaterdag 29 december.
•  De inhaaldag voor woensdag 1 januari (nieuwjaarsdag) 

is op zaterdag 5 januari 2019

Voor de ophaaldagen in 2019, raadpleeg de afvalwijzer app 
of www.mijnafvalwijzer.nl.

PLEEGOUDERS GEZOCHT!

Pleegouders zijn van 
onschatbare waarde én 
heel hard nodig, voor 
de pleegkinderen van 
nu maar ook die van de 
toekomst. In principe 
kan iedereen pleegouder 
worden. Wat telt is dat het kind een fi jne gezinssituatie krijgt, 
met zoveel mogelijk stabiliteit, warmte en veiligheid. Iedere 
maand wachten ongeveer 40 kinderen op een pleeggezin.
Bent u mogelijk geïnteresseerd in pleegouderschap? In 
regio Noordoost Brabant is Stichting Oosterpoort een van 
de grootste aanbieders op dit gebied. Meer informatie vindt 
u hierover op www.oosterpoort.org of telefonisch via 0412- 
46 53 00.

BURGERINNOVATIEFONDS; FINANCIEEL 
IETS VOOR UW IDEE?

Inwoners uit de 
gemeente Meierijstad 
kunnen innovatieve 
ideeën indienen. Het 
burgerinnovatiefonds is 
in het leven geroepen 
om waardevolle ideeën 
fi nancieel te ondersteunen.
Voor het indienen van 
initiatieven gelden enkele 
spelregels. Deze zijn 
bedoeld om richting te geven en zijn zo geformuleerd dat 
er ruimte is bij het indienen van de initiatieven. Bij een 
subsidietoekenning voor activiteiten door initiatiefnemers uit 
de gemeente Meierijstad gelden de volgende spelregels:

Spelregels:
•  Alleen inwoners van Meierijstad kunnen een aanvraag 

indienen;
•  Het initiatief stimuleert burger- en overheidsparticipatie 

en/of het initiatief is innovatief;
•  Het initiatief mag betrekking hebben op onderzoek, 

experimenteren en/of uitvoeren van een pilot;
•  Voor maximaal 50% van de totale kosten wordt een 

éénmalige subsidie toegekend tot een maximumbedrag 
van € 10.000,-. Het plafond van burgerinnovatiefonds is 
€ 50.000,- voor 2018. Graag een begroting van de totale 
kosten meesturen met de aanvraag;

•  Het initiatief heeft een maatschappelijk doel en 
betrekking op een groep van mensen;

•  Het initiatief wordt opgezet voor een groep van inwoners 
binnen gemeente Meierijstad;

•  Het is een pré als onderwijsinstellingen, overheid en 
ondernemers betrokken worden in het idee of initiatief;

•  Minimaal vier keer per jaar worden ingediende 
initiatieven besproken in een commissie. De commissie 
beslist over de toekenning van de subsidie.

•  In communicatie uitingen van het initiatief wordt het logo 
van de gemeente Meierijstad opgenomen;

•  Met de initiatiefnemer wordt een afspraak gemaakt om 
het initiatief te evalueren en/of te monitoren en wordt 
besproken in hoeverre de gewenste resultaten zijn 
behaald.

Pilot
De toekenning van subsidie uit het burgerinnovatiefonds 
geldt in eerste instantie voor 2018 als pilot. Na dit jaar 
worden de initiatieven besproken en de spelregels 
geëvalueerd en wanneer dat nodig is bijgesteld.

Meld uw idee dus nu aan!
Heeft u een innovatief idee of een idee waar participatie 
centraal staat? Meldt uw idee dan aan via 
www.meierijstad.nl/burgerinnovatiefonds.

DRUPPEL VOOR MILIEUSTRAAT

De komende week ontvangt ieder huishouden een brief met 
een druppel (een tag) voor het gebruik van de milieustraat.  
Alleen de inwoners die op dit moment al gebruik maken 
van de ondergrondse containers, ontvangen geen druppel, 
omdat zij al een druppel hebben. Deze inwoners kunnen 
hun huidige druppel ook gebruiken voor de milieustraat 
vanaf 1 januari 2019. 

De druppel moet u meenemen als u afval naar de 
milieustraat brengt, daarmee worden de kosten 
geregistreerd die u voor het afval betaalt wat u naar de 
milieustraat brengt. Kijk op www.meierijstad.nl/afval2019 
wat u gaat betalen in 2019 voor het afval wat u naar de 
milieustraat brengt.

De milieupas voor de inwoners van de voormalige 
gemeente Schijndel komt hiermee te vervallen per 01-01-
2019.

UNIEK ZWEMMEN MEIERIJSTAD VAN START!

Zwemles met extra aandacht
Vanaf 12 december  bestaat de 
mogelijkheid, kinderen vanaf een 
leeftijd van 5 jaar met een beperking, 
(zoals bijvoorbeeld concentratie- of 
gedragsproblemen of fysieke en/of motorische problemen), 
aan te melden voor zwemlessen waarin er extra 
persoonlijke aandacht voor de kinderen is. 
 
Ieder kind is uniek
Om elk kind met plezier te kunnen laten zwemmen, kijkt 
een deskundig team bestaande uit een zwemleraar, 
fysiotherapeut, bewegingsagoog en sportcoach, samen 
met de ouders of begeleiders, wat het kind nodig heeft aan 
ondersteuning. 

Aanvraag indienen voor uw kind
Vanaf 12 december kunt u op de websites 
www.zwembaddemolenhey.nl en/of www.meierijstad.
nl/sportbedrijf/zwembad een aanvraag voor een 
intakegesprek indienen. Binnen 1 week na ontvangst van 
het aanmeldingsformulier neemt de zwemconsulent contact 
op om de aanvraag te bespreken. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Monique Versluis via mversluis@meierijstad.nl.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Dommelrodelaan ter  kappen van 4 Esdoorns
 hoogte van huisnummers 
 71 - 81  
 Gouveneur Crommelinlaan  kappen van 4 Esdoorns
 ter hoogte van 
 huisnummers 9 - 15  
 Bremhorst  kappen van 5 Amerikaanse 
  eiken
 Hertog Hendrikstraat  snoeien van 37 Platanen
 en Heuvel  
 Ter hoogte van Markt 15  kappen van 1 Kastanjeboom
 Goeiendonk 6  realiseren van een 
  verplaatsbare    
  mantelzorgwoning
 Veerse Heide  aanlegvergunning voor   
  verlagen van een pad voor  
  een goede afwatering
 Kamille 17  brandveilig gebruiken van  
  wooninitiatief Kamille
 Houtsestraat 6  inrit aanleggen en plaatsen  
  van duikers
 Rode Akkers  bouwen van een woning
 Graaf Arnulfstraat 12 plaatsen van een dakopbouw
 Wolvensteeg 2  ambtshalve wijziging 
  (actualiseren 
  energievoorschriften)   
  omgevingsvergunning 
  dd 28 december 2009

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Industrieweg 13-17  vervangen van    
  bedrijfsbebouwing
 Huisakkerweg 5,5a,5b,5c -  bouwen van 12 woningen
 Akkerwinde 1,2,3,4,6,8,
 10,12  
 Sluitappel 13b  kappen van een boom

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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