
ZOMERRECES

Donderdag 5 juli was de laatste raadsvergadering voor het 
zomerreces. De eerstvolgende vergadering na de zomer 
is die van de agendacommissie op 30 augustus. Vanaf 
medio augustus informeren we u weer over de komende 
vergadercyclus van september (beeldvormende avond, 
commissie- en raadsvergaderingen). 

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN / LIVE STREAM

Alle vergaderingen zijn openbaar en in het bestuurscentrum 
van Meierijstad in Sint-Oedenrode.
Aanvangstijd is 19.30 uur. U bent van harte welkom om de 
vergaderingen bij te wonen. U kunt de vergaderingen ook 
thuis live volgen via www.meierijstad.nl/videoregistraties. De 
vergaderingen zijn ook terug te kijken. 

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. De eerstvolgende 
beeldvormende avond is op 6 september 2018. 

BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD

U kunt ook via een brief aan de gemeenteraad aandacht 
vragen voor een bepaald onderwerp. Hebt u een boodschap 
voor de gemeenteraad? Stuur dan een mail naar griffi  e@
meierijstad.nl.

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.
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TERUGBLIK RAADSVERGADERING 5 JULI

De raad heeft diverse besluiten genomen over:  
•  Benoeming G.J.M. van Mil benoemd als 

burgercommissielid van de fractie Gemeentebelang 
Meierijstad

•  Bestemmingsplan Sint-Oedenrode Noord, locatie 
Ollandseweg 44

•  Bestemmingsplan Landelijk gebied, herziening Borne 
1-1a, Schijndel

•  Stedenbouwkundig- en Beeldkwaliteitsplan Bernhoven 
2018, Veghel

• Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022
• Speelautomatenhalverordening
•  Gemeenschappelijke regelingen Werkvoorzieningsschap 

Noordoost Brabant en WSD
• Algemeenbelangbesluit wet Markt en Overheid
• Archiefverordening Meierijstad 2018
• Informatiebeleidsplan 2018-2022 gemeente Meierijstad
•  Gezondheidsbeleid ‘Samen gezond in Meierijstad’ 2018-

2021
•  Verordening tot wijziging van de APV Meierijstad (3e 

wijziging)
•  Procedureverordening advisering tegemoetkoming 

in planschade gemeente Meierijstad 2018. Hierbij is 
een amendement aangenomen van Gemeentebelang 
Meierijstad, CDA, Team Meierijstad, Hart voor Schijndel 
en PvdA. Het bedrag voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag om planschade is vastgesteld op € 300,-.

•  Welstandsnota Meierijstad 2018 ‘Samen de zorg 
voor omgevingskwaliteit’. Hierbij is een amendement 
aangenomen van VVD, Team Meierijstad, Lijst Blanco 
en PvdA (uitbreiding excessenregeling). Verder is een 
motie aangenomen van CDA, Team Meierijstad, D66 en 
PvdA over onderzoek systematiek welstandstoetsing; 

•  Woonvisie en krediet voor herijking 
woningbouwprogramma. Naast een amendement 
(actievere houding t.a.v. realiseren woningbouw voor 
behoud voorzieningen in wijk en dorp) zijn de volgende 
moties aangenomen:

1.  Motie van Hart voor Schijndel, PvdA, SP en D66 over 
onderzoek sociale woningbouw door private partijen; 

2.  Motie van Hart voor Schijndel, Lijst Blanco, SP, D66, 
PvdA en CDA over onderzoek naar mogelijkheden voor 
kleine woonvormen.

Wilt u meer hierover weten?
Zie de vergaderstukken op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

KAN IK MET MIJN PASPOORT OF ID KAART NOG
OP VAKANTIE ALS DEZE BESCHADIGD IS, DOOR
BIJVOORBEELD EEN KLEIN SCHEURTJE?

Als uw paspoort of identiteitskaart is beschadigd, is deze 
niet meer geldig. U moet deze bij uw gemeente in leveren 
en een nieuw document  laten maken. De kosten van een 
nieuwe ID kaart of paspoort moet u zelf betalen. Houd 
rekening met de levertijd van minimaal 1 werkdag 
(= spoedprocedure, kosten €47,50 extra). Normale levertijd 
is maximaal 5 werkdagen.  

STRAATPRAAT OVER AFVAL IN WIJK VEGHEL ZUID

Op dinsdag 26 juni 2018 kwamen de bewoners van wijk 
Veghel Zuid bij elkaar in de buurttent om te praten over 
afval in hun wijk. Hoe gaan de bewoners om met afval? Wat 
zijn de knelpunten? Welke tips hebben zij om de omgang 
met afval te verbeteren? Deze vragen werden uitgebreid 
met elkaar besproken. De gemeente gaat alle tips 
inventariseren en samen met de wijkraad bepalen welke 
acties ingezet gaan worden.

Deze straatpraat is georganiseerd in samenwerking met 
wijkraad Veghel Zuid, Ons Welzijn en Area. Met de inzet van 
straatpraat probeert de gemeente samen met Ons Welzijn te 
achterhalen wat er leeft in een bepaalde wijk. Wilt u ook een 
straatpraat in uw wijk organiseren? Neem dan contact op met 
de buurtadviseurs van de gemeente via telefoonnummer 14 
0413 of door een e-mail te sturen naar info@meierijstad.nl.

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
tel:  14 0413       @gemeentemeierijstad
Voor storingen kunt u      @GemMeierijstad 
bellen 14-0413      @gemeentemeierijstad    

Fijne zomervakantie!
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ELKE MELDING IS VOOR ONS EEN KANS

In de gemeente Meierijstad willen we graag in contact zijn 
en blijven met onze inwoners. We horen graag van u wat 
niet goed loopt. Uiteraard mag u ook melden als u ergens 
heel tevreden over bent. Daar staan we ook voor open. We 
registreren elke melding, formeel of informeel, groot of klein. 
We zien alle feedback die we krijgen van onze klanten als 
een kans om te verbeteren en van te leren! 

Meldingen
Voorheen registreerden we als gemeente(n) alleen de 
formele klachten. Nu registreren we alle meldingen of 
opmerkingen. Ook als u bijvoorbeeld aan de telefoon uw 
ongenoegen uit...
Het eerste halfjaar 2017 zijn bijna 100 meldingen 
geregistreerd via het daarvoor ontwikkelde meldformulier. 
Deze meldingen/klachten hadden vrijwel allemaal te 
maken met de slechte (telefonische) bereikbaarheid. Dit is 
onlosmakelijk verbonden met een nieuwe organisatie met 
nieuwe (telefoon) systemen. 
In het tweede halfjaar 2017 namen de klachten af met de 
helft. Deze dalende tendens is ook in 2018 doorgezet. 

De kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente 
Meierijstad heeft onze voortdurende aandacht en wij 
constateren dat de klanttevredenheid steeds meer 
toeneemt. Dat is ook één van onze belangrijkste 
speerpunten. We blijven u uitnodigen om contact met ons 
op te nemen. We nemen elke melding of klacht serieus en 
blijven deze vastleggen om daarvan te leren. 

BESTEMMINGSPLAN “BUITENGEBIED 
SINT-OEDENRODE, HERZIENING 4”

De gemeenteraad heeft op 29 maart 2018 het 
bestemmingsplan “Buitengebied Sint-Oedenrode, 
herziening 4” vastgesteld. Het bestemmingsplan betreft de 
bundeling van een aantal particuliere ontwikkelingen in het 
buitengebied van Sint-Oedenrode en een aantal ambtshalve 
aanpassingen op de verbeelding en in de planregels.

De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Veghel 
tot en met 23 juli 2018. De stukken zijn ook raadpleegbaar 
op www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor de volledige 
bekendmaking wordt verwezen naar 
www.offi  cielebekendmakingen.nl.   

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘MARIAHEIDE, 
HERZIENING HEIAKKERSTRAAT’

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Mariaheide, herziening 
Heiakkerstraat’ biedt een juridische regeling voor de bouw 
van drie vrijstaande woningen aan de Heiakkerstraat in 
Mariaheide, naast Heiakkerstraat 5. De bouw van deze 
woningen is overeengekomen bij de grondaankopen voor 
Steenoven II. Het agrarische bedrijf op Heiakkerstraat 5 
wordt bestemd tot Wonen. 

De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Veghel 
tot en met 16 augustus 2018. De volledige bekendmaking 
en de mogelijkheden om te reageren op het ontwerpplan 
kunt u terugvinden op www.offi  cielebekendmakingen.nl.

RATTEN 

Waar mensen wonen, daar zijn dikwijls ook ratten te vinden. 
Voor inwoners is het vaak onprettig een rat in hun straat of 
bij hun woning te zien. Wat doet de gemeente eigenlijk aan 
rattenbestrijding? Wat kunnen inwoners zelf doen? En hoe 
kunnen inwoners melding maken van een rat? Zeker in de 
zomer is extra voorzorg belangrijk!

Wat kunt u zelf doen om ratten te voorkómen? 
•  Zorg dat uw tuin netjes is en ruim rommel op. Een stapel 

rommel (ook brandhout) is een ideale plek voor ratten 
om te nestelen.

•  Laat ’s nachts geen voedsel, ongewassen borden of 
bestek etc. achter.

•  Voer voor het konijn, de kippen etc. kunt u het beste in 
een afgesloten bak bewaren.

• Knoei geen voer of ruim het direct op.
•  Voer geen vogeltjes met vetbollen, pindaslingers of 

ander eten dat blijft liggen/hangen. Let op met fruit- en 
notenbomen in uw tuin, ruim het afgevallen fruit meteen 
op.

•  Herfst- of wintertafels, sier- en bloemstukken kunnen 
beter geen fruit, noten, eikels, kastanjes etc. bevatten. 
Ook pompoenen zijn een lekkernij voor ratten! 

Hoe kunt u de ratten bestrijden?
Als u last heeft van ratten, is rattenbestrijding altijd 
noodzakelijk. Voor rattenbestrijding en –preventie op uw 
eigen terrein bent u zelf verantwoordelijk. Begin met het 
weren van ratten uit uw tuin zoals hiervoor beschreven. 
Bestrijden van ratten kan op verschillende manieren 
gebeuren.
Voor informatie en advies op maat kunt u voortaan terecht 
bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD), 
0317-419660, info@kad.nl / www.kad.nl.

Wat doet de gemeente om ratten te bestrijden?
De gemeente is verantwoordelijk voor bestrijding van ratten 
in de openbare ruimte. 
Ziet u ratten, meld dit dan altijd bij het KAD, ook al bent 
u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Het KAD 
registreert en monitort uw meldingen en kan deze met 
elkaar in verband brengen. Alleen door registratie van uw 
meldingen krijgt de gemeente een goed beeld van omvang 
van de rattenpopulatie.

INLOOPAVOND CENTRUMVISIE GOED BEZOCHT

De inloopavond van 3 juli jl. werd bezocht door inwoners, 
winkeliers, bestuurders van centrummanagement van de 
verschillende kernen en raadsleden. De resultaten van de 
ruim 1500 afgenomen online en straat enquêtes werden op 
verschillende maquettes gepresenteerd.

Kansen en sterktes die benoemd zijn: Benut de historische 
panden in Veghel om eigen identiteit te bewaren en de 
gezelligheid op de markt in Veghel.
Voor Schijndel wordt vooral de weekmarkt als een 
belangrijke trekpleister genoemd. En voor Sint-Oedenrode 
wordt de verblijfskwaliteit op de Markt als kans benoemd. 
Maar er liggen ook zeker uitdagingen om de leegstand in 

centrum van Veghel en Borchgrave in Sint-Oedenrode aan 
te pakken en voor Schijndel om de randzones beter bij ‘t 
centrum te betrekken.

Enkele reacties van bezoekers: “Goed dat we als inwoners 
mee kunnen denken. Om tot één centrumvisie te komen 
hebben we ook tijd nodig”. Wil u nog ideeën aanleveren of 
reacties geven, dit kan op www.centravanmeierijstad.nl.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN 

Omgevingsvergunning

 Korenlaan 80  kappen van een boom
 Ollandseweg 149  verbouwen van een woning
 Elzenpad ongenummerd  bouwen van een woning
 Streepenstraat 6a  wijzigen van de    
  gebruiksfunctie van een 
  winkelruimte naar wonen
 Margrietstraat 22  verbouwen van een woning
 Sloef 2  vernieuwen van een bijgebouw
 Sluitappel 12  vervangen van de kap van een  
  woonboerderij
 

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

Omgevingsvergunning

 Ritaplein 4.01 t/m 4.14   realiseren van 14    
  grondgebonden woningen in 
  de voormalige kerk van 
  Boskant
 Rijtvenweg 14  aanbouwen van een rijhal aan 
  een bestaande paardenstal
 Deken van Erpstraat  bouwen van vijf
 25D t/m 25H  appartementen
 Den Ekker 30  realiseren van een kapsalon
 

Evenementenvergunning

 div. locaties  13-17 augustus 2018 - 
  Jeugdvakantieweek 2018
 
  

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

 Kleine Heisteeg  bouwen van een woning
 

Laat het ons weten op www.meierijstad.nl/melden

ZIT ER EEN GAT IN DE WEG? 
OF IS ER IETS VERNIELD?
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