
minimuminkomen of net daarboven is het bijna niet mogelijk 
om deze kosten te betalen. Daarom verstrekt de gemeente 
jaarlijks een tegemoetkoming in deze schoolkosten aan 
ouders die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Hoogte vergoeding
De tegemoetkoming is € 190, - per kind van 4 tot 18 jaar 
dat basis en/of voortgezet onderwijs volgt in het schooljaar 
2018/2019. Het inkomen mag niet hoger zijn dan de 
vastgestelde inkomensgrens (120% van de bijstandsnorm). 
Het vermogen mag niet hoger zijn dan €  12.040,- . Meer 
informatie vindt u op www.meierijstad.nl/bijzonderebijstand.

Automatisch bericht 
Ontving u over het schooljaar 2017/2018 al een vergoeding 
volgens deze regeling of een uitkering Participatiewet? Dan 
stuurt de gemeente automatisch een aanvraagformulier 
voor het nieuwe schooljaar. 

Vrije inloop Minimaloket
Voor vragen over bijzondere bijstand en minimaregelingen 
kunt u iedere werkdag tussen 9:00 en 11:00 uur op het 
gemeentehuis in Veghel terecht. Ook kunt u een e-mail 
sturen naar voorzieningen@meierijstad.nl.    

ZOMER IN MEIERIJSTAD

Hebt u ook nog mooie foto’s van de zomer in Meierijstad?  
Stuur ze naar: communicatie@meierijstad.nl
Wij zijn benieuwd naar uw zomer in Meierijstad. 

KENNISMAKEN MET EEN ONDERNEMER

UIT MEIERIJSTAD

Jim Ketelaars, eigenaar van kinderdagverblijf het 
Snuitje in Veghel
Jim Ketelaars uit Veghel woont en werkt in het buitengebied 
van Meierijstad. 
Ruim tien jaar geleden zocht hij een nieuwe activiteit 
naast zijn zeugenbedrijf. En: startte vervolgens een 
kinderdagverblijf! Jim vertelt over zijn plannen en de 
samenwerking met de gemeente. 

Dagopvang en buitenschoolse opvang
In 2008 startte broer en zus Jim en Bianca Ketelaars een 
kleinschalige dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar. Het 
bleek een succes. In een paar jaar tijd werd de vraag 
van ouders naar deze vorm van opvang steeds groter. 
Jim ging met de gemeente in overleg om te kijken naar 
mogelijkheden om uit te breiden. Uiteindelijk maakte hij 
de keuze om helemaal met het zeugenbedrijf  te stoppen 
in 2014, om plaats te maken voor een dagopvang met 
48 kindplaatsen en een buitenschoolse opvang met 38 
kinderen. Vanaf dat moment stapte zijn tweede zus Mandy 
Ketelaars in het familiebedrijf.
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EVENEMENT VERGUNNING OF MELDING?

Wanneer u een evenement gaat organiseren is het de 
vraag of een melding nodig is of een vergunning moet 
worden aangevraagd. Op de website www.meierijstad.nl/
evenement, kunt u aan de hand van een checklist zien of 
bij uw evenement wel of geen vergunning of alleen melding 
nodig is.

In deze checklist staan de volgende vragen:
• Betreft het een eendaags of meerdaags evenement?
•  Komen er meer of minder dan 200 bezoekers naar 

verwachting?
•  Vindt het evenement plaats op een zondag, maandag, 

dinsdag, woensdag of donderdag tussen 09.00 en 24.00 
uur, dan wel op een vrijdag of zaterdag tussen 09.00 en 
01.00 uur?

•  Is er (live )muziek in de open lucht?
•  Blijft er tijdens het evenement ruimte (ten minste 3,50 

meter) van de rijbaan beschikbaar voor hulpdiensten?
•  Worden er één of meerdere tenten geplaatst waar 150 of 

meer personen gelijktijdig in kunnen verblijven?
• Wordt er (zwak)alcoholische drank geschonken? 

Aan de hand van de antwoorden zijn er twee 
mogelijkheden: 
1.  Het is een vergunningsvrij evenement. U vult minimaal 

10 werkdagen voor aanvang van het evenement het 
‘meldingsformulier vergunningvrij evenement’ in met de 
gevraagde aanvullende gegevens. Het meldingsformulier 
vindt u op www.meierijstad.nl/evenement .

2.  Het is een evenement waarvoor een 
evenementenvergunning nodig is. U vult minimaal 
8 weken voor aanvang het aanvraagformulier 
evenementenvergunning volledig in. Het 
aanvraagformulier vindt u op www.meierijstad.nl/
evenement.

BIJZONDERE BIJSTAND VOOR 

SCHOOLKOSTEN KINDEREN

Ouders met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 
18 jaar in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs 
moeten over het algemeen aanzienlijke kosten maken. 
Denk hierbij aan o.a. boeken /leermiddelen, aanschaf 
schooltas, schoolreisje/schoolactiviteiten, reiskosten, 
ouderbijdrage, sportkleding en lesgeld. 
Voor mensen die rond moeten komen van een 

Leef je droom! 
We vroegen aan Jim wat hij andere ondernemers in het 
buitengebied zou adviseren. “Leef je droom! Komt er iets 
op je pad waarvan je denkt: is dit iets? Onderzoek wat de 
mogelijkheden zijn op je eigen locatie en informeer naar de 
mogelijkheden bij de gemeente. In de meeste gevallen wil 
de gemeente wel meewerken maar in ieder geval denken 
ze met je mee in zo’n proces”.

Interview
Dit interview is gehouden in het kader van het project Vitaal 
Buitengebied. Wilt u meer weten over dit project, ga dan 
naar www.meierijstad/vitaalbuitengebied. Dit interview kunt 
u bekijken in beeld via www.meierijstad.nl/juli2018.  

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Evenementenvergunning

 in en rond centrum   7 oktober 2018 - Rooi Vol Koren

Omgevingsvergunning

 Sterrebos 9a  intrekking milieuvergunning 
   varkenshouderij
 Damianenweg 7   kappen van berkenboom
 Sluitappel  bouwen van een woning
 (ongenummerd) 

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

Omgevingsvergunning

 Thorbeckestraat 2,4,6, bouwen van nieuwbouw
 8,10,12,14,16,18,20,22 17 patiowoningen
 22, 24, 26,28,30,32,34  
 Ollandseweg 113 c   verbouwen van een schuur tot 
   woning
 Sluitappel 32    bouwen van een woning
 Korenlaan 80   kappen van een boom
 Sluitappel 12   vervangen van de kap van 
   een woonboerderij
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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

GEMEENTE MEIERIJSTAD
Stadhuisplein 1   www.meierijstad.nl
5461 KN Veghel   info@meierijstad.nl
tel:  14 0413       @gemeentemeierijstad
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