
Daarnaast fungeert deze nota als paraplunota voor de andere 
beleidsonderwerpen die tot het vakgebied van grondzaken 
behoren. Het betreft onder andere de gronduitgifte, 
grondprijzen, pacht en groen- en reststroken. Deze 
beleidsonderwerpen worden in deze nota kort beschreven en 
verder uitgewerkt in afzonderlijke beleidsnotities.

BEELDVORMENDE AVOND 6 SEPTEMBER

Op het programma staat: 
•  In gesprek met AgriFood Capital (AFC)
Waar staat de regionale samenwerking voor, wat kan AFC 
voor de gemeente betekenen en omgekeerd, wat gaat goed 
en wat kan beter.
•  Onderzoek Rekenkamercommissie Meierijstad 

‘Toegang Sociaal Domein’
Schets van aanpak, proces en voorlopige bevindingen 
m.b.t. onderzoek Toegang Sociaal Domein in de gemeente.
•  Duurzaamheidsvisie gemeente Meierijstad 
Presentatie van de conceptvisie, waarna gereageerd kan 
worden (zijn de juiste keuzes en prioriteiten gemaakt, sluit 
dit aan op de gedachten binnen de raad).

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 5 september, 12.00 uur. De spreektijd is 
maximaal vijf minuten per spreker. 

VERGADERSTUKKEN

U kunt de vergaderstukken vinden op www.meierijstad.nl/
vergaderkalender.

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN / LIVE STREAM

Alle vergaderingen zijn openbaar en in het bestuurscentrum 
van Meierijstad in Sint-Oedenrode en beginnen om 19.30 
uur. U bent van harte welkom om de vergaderingen bij 
te wonen. Met uitzondering van de vergadering van 
de agendacommissie kunt u de vergaderingen ook 
thuis live volgen via de livestream 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. 

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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AGENDACOMMISSIE 30 AUGUSTUS

De agendacommissie vergadert over de komende 
vergadercyclus. De voorlopige agenda’s van de commissies 
(13 september) en de raad (20 september) worden hier 
besproken en vastgesteld. 

UIT DE RAAD GELICHT

Tijdens de vergadering van de commissies op 13 september 
komen o.a. onderstaande voorstellen aan de orde. In de 
commissies nemen fracties een voorlopig standpunt in. 
Hier vindt ook het debat plaats en wordt een advies aan 
de raad opgesteld. Het advies kan zijn om een onderwerp 
als hamer- of bespreekstuk te behandelen. Hierna worden 
de voorstellen behandeld in de vergadering van de 
gemeenteraad op 20 september.

•  Bestemmingsplan ‘Veghel-Zuid, herziening 
Nederboekt’

Er zijn gesprekken gevoerd met de bewoners van 
Nederboekt om te kijken op welke manier hun 
huisvestingssituatie verbeterd kan worden. Area heeft 
samen met de bewoners een plan ontwikkeld waarin de 
woonwagenlocatie wordt beëindigd. Er komt een gewone 
woonstraat en op de plek waar nu de wagens staan, worden 
6 rijtjeswoningen gebouwd. De ingediende zienswijzen zijn 
voor het college aanleiding om de raad voor te stellen het 
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

•  Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening 
Voorbolst 18”

Dit ontwerpbestemmingsplan maakt de realisatie van een 
Ruimte voor Ruimte woning mogelijk op het perceel gelegen 
tussen Veghelsedijk 2 en Voorbolst 16 in Erp. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend. Het college stelt de raad voor om het 
bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

• Nota grondbeleid
De gemeente heeft doelstellingen en ambities op het gebied 
van wonen, economie, infrastructuur, sport, onderwijs, 
recreatie, water en natuur en landschap. Deze doelstellingen 
vertalen zich in een bepaald ruimtegebruik en in ruimtelijk 
beleid. Deze nota bevat een visie op het grondbeleid 
van Meierijstad en de manier waarop het grondbeleid de 
komende jaren verder kan worden uitgewerkt. Hiermee wordt 
geduid hoe het grondbeleid kan helpen bovengenoemde 
doelstellingen en ambities van de gemeente te realiseren. 

BURENDAG OP 22 SEPTEMBER 2018

Burendag is een jaarlijks 
terugkerend feest om 
samen te vieren met uw 
buurtgenoten. Dit jaar 
wordt het gevierd op 22 
september. Het is een 
dag waarop men gezellig 
samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor 
elkaar en de buurt. Want buurten worden leuker, socialer én 
veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten 
voor hun buurt. Denk daarbij aan het samen bereiden van 
maaltijden, tuintjes opknappen of het organiseren van een 
buurtfeest. Burendag is een initiatief van Douwe Egberts 
en het Oranje Fonds. Wilt u meer weten? Kijk dan eens op 
www.burendag.nl.

Wij wensen iedereen een hele fi jne Burendag. Maak er iets 
moois van met elkaar!

MEIERIJSTAD DOET MEE AAN LANDELIJKE 
AANPAK ADRESKWALITEIT

Het juiste woonadres is van groot belang. Alle 
overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie 
personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Zorg, 
onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: 
overal speelt uw adres een bepalende rol. 

Voor een goede adrescontrole werkt onze gemeente 
mee aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Via deze 
samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels over 
de bewoning van een adres door aan de gemeente. Bij 
voldoende twijfel volgt een onderzoek, want met een 
verkeerd woonadres in de BRP is adresfraude mogelijk, 
of misbruik van toeslagen, of het ontwijken van (belasting)
schulden en boetes. Verder kunnen we mensen die zorg 
of (schuld)hulp nodig hebben, zonder goed adres, niet 
bereiken.

Zo’n adresonderzoek kan ook bestaan uit een huisbezoek. 
Dat betekent niet altijd dat de gemeente fraude vermoedt. 
Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten 
verhuismelding. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat 
correctie van de BRP-registratie nodig is, dan zal de 
gemeente dat aan de bewoners melden. Bij voldoende 
bewijs is de gemeente bevoegd en verplicht die registratie 
te wijzigen, zo nodig zonder instemming van betrokkenen. 
Dat kan gevolgen hebben voor toelagen, uitkeringen en 
andere regelingen. 
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Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een 
juiste registratie in de BRP: wie verhuist moet dat binnen 5 
dagen melden aan de gemeente. Controleer zelf of u goed 
staat geregistreerd op https://mijn.overheid.nl door in te 
loggen met uw DigiD. Correcties kunt u doorgeven aan uw 
gemeente. 
Vragen over het adresonderzoek of huisbezoek? Neem dan 
contact op met de afdeling burgerzaken van de gemeente.

GROOTSCHALIG ONDERHOUD 
ASFALTVERHARDING

Van maandag 10 september tot en met vrijdag 14 
september en op donderdag 20 september wordt er 
grootschalig onderhoud uitgevoerd aan een aantal 
doorgaande wegen binnen Meierijstad. Hierbij worden één 
of meerdere lagen asfalt weggefreesd 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 verkeer. 
Omleidingsroutes worden ter plaatse met borden 
aangegeven.

Planning:
10 en 11 september:   Sint-Oedenrode: Zuidelijke 

Randweg tussen de Nijnselseweg 
en de Boskantseweg.

11 en 12 september:   Schijndel; Wijboscheweg 
tussen de Structuurweg en de 
Hoevenbraaksestraat.

   Veghel: Vorstenboschweg tussen 
de Langedonk en het Spoorven.

12 en 13 september:   Schijndel: Floralaan tussen de 
Structuurweg en de Boschweg.

13 en 14 september:  Veghel: Populierlaan tussen de 
Bundersweg en de Hezelaarstraat.

   Frans Halsstraat tussen 
de Hezelaarstraat en de 
Rembrandtlaan.

20 september  Veghel: Erpseweg ter hoogte van 
de Heuvel, dit kruisingsvlak wordt 
uitgevoerd in de avond en nacht, 
tussen 20.00 uur en 06.00 uur. De 
weg is overdag tussen 06.00 en 
20.00 uur normaal opengesteld 
voor verkeer.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, waarbij 
wordt geprobeerd de aanliggende percelen zo goed als 
mogelijk bereikbaar te houden. Tijdens het aanbrengen van 
de asfalt is er echter geen verkeer mogelijk.

AAN DE SLAG MET VITAAL BUITENGEBIED
MEIERIJSTAD

Prijswinnaar Brood en Spelen – De Natuurakker

Jos Klessens en Erwin van Woudenberg voor de toekomstige 
natuurakker

Jos Klessens en Erwin van Woudenberg wonnen onlangs 
€ 25.000,- met hun projectvoorstel De Natuurakker in de 

wedstrijd Brood en Spelen. Op het platteland spelen zich 
grote veranderingen af. De agrarische sector krijgt te maken 
met een nieuwe werkelijkheid. Inzenders konden kansrijke 
en innovatieve ideeën inzenden voor vernieuwingen op het 
platteland om hierop in te spelen.

Het plan van Jos en Erwin is een mooi voorbeeld van 
hoe het buitengebied in Meierijstad vitaal kan blijven. 
De Natuurakker moet straks natuur en landbouw zo 
samen brengen, dat de agrariër blijft verdienen aan zijn 
percelen grond. Ze gaan onderzoeken hoe een perceel 
zodanig ingericht kan worden dat natuurontwikkeling en 
landbouwproductie samenwerken, de natuur zich kan door 
ontwikkelen en de landbouw winstgevend kan zijn. 

Jos is een bezige bij; naast zijn werk als lobbyist in Den 
Haag, runde hij een boerenbedrijf samen met zijn broer. 
En ook nu hij met pensioen is, zit hij bepaald niet stil. 
Naast het onderhouden van zijn agrarische grond, is hij 
secretaris bij de Bond van Handelaren en Bewerkers van 
Slacht-producten en zit hij in de dorpsraad Mariaheide. 
Natuurintensieve landbouw heeft hem altijd al bezig 
gehouden. Op de grond waar straks de natuurakker komt, 
onderhoudt hij nu een wintervoedselakker voor vogels, een 
paddenpoel en een heleboel knotwilgen. Jos: “Nu gaan 
we, met dit perceel als uitgangspunt, uitzoeken of dit model 
voor de markt haalbaar is. Het is niet zo erg als de akker 
de eerste jaren niet rendabel is, maar op lange termijn 
moet het wel geld in het laatje brengen. Alleen dan is het 
interessant voor andere ondernemers”. 

Ook Erwin is een zeer gedreven persoon. Hij is geboren 
in een echt ondernemersgezin en ging dan ook, in de lijn, 
International Business studeren. Hij switchte echter naar 
een milieustudie. Zijn familie snapte er niets van, maar hij 
zette door. Erwin: “Samen met een studiegenoot heb ik 
6 jaar geleden De Natuurverdubbelaars opgezet met 
het idee: Er moet meer natuur komen. Veel bedrijven, 
overheden, stichtingen zijn zoekende naar hoe ze met de 
natuur kunnen gaan werken. Wij laten ze zien hoe natuur en 
economie elkaar kunnen versterken. 

Ik was op de HAS bezig met onderzoek naar Innovatief 
ondernemen met natuur, toen ik de prijsvraag voorbij zag 
komen. Die sloot natuurlijk mooi aan! Toen het was nog 
spannend of het ging lukken om een perceel te vinden om 
de proef uit te voeren. Gelukkig wist ik Jos enthousiast te 
krijgen en wilde hij zijn akker ter beschikking stellen. Nu 
gaan we verder uitzoeken of en hoe onze plannen rendabel 
kunnen worden gemaakt”. 

NIEUW BELEID MET BETREKKING TOT
STANDPLAATSEN

In de gemeenteraad van september besluit de 
gemeenteraad over het nieuwe standplaatsenbeleid in 
Meierijstad. Met de invoering gaat in de gehele gemeente 
hetzelfde beleid gelden. Het voorstel is om in de kernen 
van Erp, Nijnsel, Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel 
maximaal 6 standplaatsen per week toe te staan, in de 
overige kernen een maximum van 3 per week. Daarnaast 
wordt er in het nieuwe beleid een standplaatslocatie in 
Wijbosch mogelijk gemaakt. Ook is het in het vervolg 

mogelijk een standplaats op zondag in te nemen, in lijn 
met de vastgestelde winkeltijdenverordening. Tot slot is 
het voor standplaatslocaties binnen 500 meter van een 
weekmarktlocatie niet meer mogelijk een standplaats in te 
nemen op de dag van of de dag voor de weekmarkt.

6 OKTOBER: DAG VAN DE DUURZAAMHEID IN
MEIERIJSTAD

Op 10 oktober is elk jaar de Dag van de Duurzaamheid. 
Dit jaar willen we ook in Meierijstad hier aandacht aan 
besteden en wel in het weekend ervoor op zaterdag 6 
oktober. We willen onze inwoners laten zien wat er allemaal 
al gebeurt aan duurzaamheid, en wat ze zelf kunnen doen.

Er hebben zich al verschillende initiatieven aangemeld 
die graag op 6 oktober hun deuren open zetten voor 
het publiek, zoals ECS Energie coöperatie Schijndel, 
Zonnepark Korenstreep van Energie van Hollandsche 
bodem, Tikx Fietsen en Accessoires, Woonmeij, Area 
met proefritten met elektrische auto’s, Solar2Enjoy en 
kringloopwinkel ’t Vincentje.
 
Doet u ook mee?
Heeft u ook een duurzaam idee, product of activiteit die u op 
6 oktober aan anderen wilt laten zien? Meld u dan aan voor 
22 september bij duurzaam@meierijstad.nl. 
Vanaf 22 september publiceren we het volledige programma 
met locaties en tijden op onze website, gemeentepagina en 
facebook.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

 De Quaystraat 46   bouwen van een aanbouw en  
   een dakopbouw
 Koeveringsedijk 15  opstarten van een Bed and 
   Breakfast
 Eerschotsestraat 69 verbreden van een bestaand 
   dakkapel
 Dommelrodelaan   kappen van een moeraseik
 (ongenummerd)   
 Jonker Marcus van  verwijderen van 12 
 Gerwenlaan   elzenbomen
 (ongenummerd)  
 Markt (ongenummerd)   verwijderen van een    
   kastanjeboom
 Vresselse Akkers 7  bouwen van een fokkerijstal en  
   africhthal
 Ollandseweg 26   realiseren van een oprit

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

Evenementenvergunning

 Waterhoef 2   1 september 2018 Beach Event 
 te Sint-Oedenrode  Son

Omgevingsvergunning
 
 landgoed de Rijt   aanleggen van een inrit
 Sloef 2    vernieuwen van een bijgebouw 

(t.b.v. aan huis verbonden 
beroep)

 t.h.v. De Jongsingel 40  kappen van een eik
 Damianenweg ter   kappen van een berkenboom
 hoogte van nummer 7  

VERDAGINGSBESLUITEN

 Streepenstraat 6a  wijzigen van de gebruiksfunctie 
   van een winkelruimte naar wonen
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