
RAADSVERGADERING 20 SEPTEMBER

Op 20 september neemt de raad een besluit over de punten 
die op 13 september in de commissies zijn behandeld. 

UITGELICHT

•  Strategische visie Sociaal Domein 2018 – 2022
Het Sociaal Domein gaat over welzijn, gezondheid, zorg, 
werk en inkomen. Het gaat over mensen. De visie is een 
wensbeeld: waar willen we naar toe? In grote lijnen wordt 
beschreven wat de gemeente kan doen om dat wensbeeld 
dichterbij te brengen. 
•  Aanvullend krediet voor vervangende nieuwbouw 

van Kindcentrum Nijnsel voor bouwdeel 
kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse 
opvang

De raad heeft op 29 maart 2018 een aanvullend krediet 
beschikbaar gesteld voor de vervangende nieuwbouw 
van de basisschool en de gymzaal in Nijnsel. Omdat het 
wenselijk is dat het hele gebouw over één kwaliteitsniveau 
beschikt, is het voorstel om voor het bouwdeel 
kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang 
een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 84.580,-
.
•  Initiatiefvoorstel SP/Hart voor Schijndel 

‘Gehandicaptenparkeerkaart en –plaats in Wmo’
Voorstel is om inwoners de mogelijkheid te 
bieden om legeskosten bij het verkrijgen van een 
gehandicaptenparkeerkaart (zowel voor bestuurders als 
passagiers) een gehandicaptenparkeerplaats en daaraan 
gerelateerde kosten (medisch onderzoek, kentekenplaat) te 
declareren. Wijziging van de Verordening Maatschappelijke 
ondersteuning Meierijstad 2018 maakt dit mogelijk.  
• Integrale Visie op de Openbare Ruimte
De visie legt vast wat het niveau is om de openbare ruimte 
in stand te houden en welke thema’s er zijn die aan dit 
niveau toegevoegd kunnen worden. De bouwstenen 
zijn ontleend aan het Mijlpalendocument van Meierijstad 
(participatie, leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid). 
• Standplaatsenbeleid Meierijstad
In de drie voormalige gemeenten gelden momenteel 
nog andere regels met betrekking tot het aantal 
standplaatsen per locatie en de vergunningsduur. Met het 
standplaatsenbeleid Meierijstad wordt dit gelijkgetrokken, 
zonder daarbij de lokale situatie uit het oog te verliezen. 
Voorstel is om per locatie in de grote kernen zes en in de 
kleine kernen drie standplaatsen toe te staan. 

VERGADERSTUKKEN

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

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 
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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).

COMMISSIEVERGADERINGEN 13 SEPTEMBER

Onderstaand de agenda’s van de twee raadscommissies:

Mens en Maatschappij
• Strategische visie Sociaal Domein 2018-2022
•  Aanvullend krediet voor vervangende nieuwbouw van 

Kindcentrum Nijnsel voor bouwdeel kinderopvang, 
peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang

•  Initiatiefvoorstel SP/Hart voor Schijndel 
‘Gehandicaptenparkeerkaart en –plaats’ in Wmo

•  Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Meierijstad 
‘Duurzaamheid en maatschappelijk initiatief’

• Integrale visie op de Openbare Ruimte 

Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
• Bestemmingsplan ‘Veghel-Zuid, herziening Nederboekt’
•  Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening 

Voorbolst 18’
•  Bestemmingsplan ‘Koolenkampen – Iepenlaan, reparatie 

Iepenlaan 16’ te Veghel
• Erfgoedverordening Meierijstad 2018
• Standplaatsenbeleid Meierijstad
• Nota grondbeleid

Spreekrecht
Wilt u inspreken over een onderwerp dat op de agenda 
van de commissies staat? Meldt u dan aan bij de griffi  e via 
griffi  e@meierijstad.nl. Dit kan tot uiterlijk 12 september, 
12.00 uur. De maximale spreektijd is vijf minuten per 
inspreker. 

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

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.

BEN JIJ JONG EN WIL JE MEEDENKEN OVER DE 
TOEKOMST VAN MEIERIJSTAD?

KOM DAN NAAR HET PIZZABERAAD! 
Meld je aan bij Lvanderswaluw@meierijstad.nl. 

VRIJWILLIGERSPRIJZEN: WELK INITIATIEF 
VERDIENT EEN PRIJS?

Vrijwilligerswerk is leuk én zinvol. Talloze mensen doen 
het met veel inzet en plezier. Om lokale organisaties en 
bijzondere vrijwilligers in het zonnetje te zetten zijn de ‘Meer 
dan Handen Vrijwilligersprijzen’ in het leven geroepen. 

De ‘Meer dan handen vrijwilligersprijzen’ worden elk jaar 
uitgereikt in drie categorieën: 
- landelijke organisaties;
- lokale organisaties;
- passieprijs voor vrijwilligers. 
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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    



 Woensdag 5 september 2018    15   BRENGT MENSEN DICHTERBIJ. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE
  

SINT-OEDENRODE • NIJNSEL • BOSKANT • OLLAND  
 

MooiRooikrantDe
Als gemeente mogen we 3 lokale organisaties en 1 
vrijwilliger voor de Passieprijs aanmelden. De lokale 
organisaties maken kans op een juryprijs ter waarde van 
€ 5000,- en een publieksprijs ter waarde van € 2000,-. De 
prijzen in de categorie Passieprijs zijn: juryprijs ter waarde 
van € 1000,- en de publieksprijs ter waarde van € 500,-.

Wilt u een initiatief en/of een vrijwilliger aanmelden? 
Laat het ons vóór 1 oktober weten via mailadres 
meedoeninjebuurt@meierijstad.nl. Voor meer informatie 
kunt u kijken op www.vrijwilligersprijzen.nl. 

GELDPLAN MEIERIJSTAD 

Heeft u te maken met veranderingen die grote invloed 
hebben op de fi nanciële situatie van uw huishouden? Vaak 
is het lastig om inzicht te krijgen in hoe uw geldzaken ervoor 
staan, welke fi nanciële risico’s u loopt, hoe u die fi nanciële 
risico’s kunt beperken en hoe u fi nanciële doelen kunt 
halen. 
Geldplan Meierijstad is een handige manier om tips te 
krijgen over geld. U krijgt tips om minder uit te geven en tips 
om uw inkomsten te verhogen. Daarnaast krijgt u inzicht 
voor als u geld overheeft en hoe u daar goede keuzes in 
maakt. Mooi meegenomen deze tips, niet laten liggen dus!
Het Geldplan helpt u op weg om uw persoonlijke geldzaken 
in balans te brengen en te houden, voor nu en in de 
toekomst. Ga naar www.meierijstad.nl/geldplan en kies daar 
het geldplan dat het beste past bij uw situatie: 

• Persoonlijk geldplan ‘Kom uit de geldzorgen’ 
• Persoonlijk geldplan ‘Beter rondkomen’ 
• Persoonlijk geldplan ‘Rondkomen met kinderen’ 
• Persoonlijk geldplan ‘Studie (klein)kinderen’

Het Geldplan verwijst u naar vrijwilligers op het gebied van 
thuisadministratie en naar medewerkers van de gemeente 
als u extra hulp nodig heeft. 

9 SEPTEMBER 100 JAAR CHV EN OPENING 
BLAUWE KEI

2019 – 75 JAAR BRABANT BEVRIJD

Plannen om iets te organiseren rond de 75 jaar 
bevrijding van Brabant? Laat het ons weten! 
Bent u een inwoner, ondernemer of organisatie in 
Meierijstad en bent u bezig met een lezing, een 
tentoonstelling, een herdenking of een ander initiatief 

rondom de viering & 
herdenking van 75 jaar 
bevrijding in 2019? Of 
heeft u plannen of ideeën 
om hiermee aan de slag 
te gaan? Laat het ons 
weten! 

Bijeenkomst
De gemeente denkt graag met u mee en brengt u graag in 
contact met andere initiatiefnemers. Daarnaast brengen wij 
alle initiatieven in kaart, zodat inwoners en bezoekers weten 
wat er te doen en te beleven is rond de viering & herdenking 
van 75 jaar bevrijding van Meierijstad. Op 11 oktober 2018 
van 19.30 tot 21.00 uur houden wij een bijeenkomst in 
De Brink, Sint Antoniusplein 7 in Eerde waarin u andere 
initiatiefnemers kunt ontmoeten. Ook geven wij tijdens deze 
bijeenkomst aan wat wij voor u kunnen betekenen. 

Sporen
In september 2019 is het 75 jaar geleden dat Zuid-
Nederland werd bevrijd. Sint-Oedenrode en Veghel waren 
zelfs de eerste plaatsen in Brabant die werden bevrijd. Vijf 
weken daarna volgde Schijndel. Een indrukwekkende en 
aangrijpende periode die zijn sporen in onze gemeente 
heeft nagelaten. 

Initiatieven
Een aantal organisaties heeft al aangegeven met één 
of meerdere initiatieven stil te willen staan bij de viering 
& herdenking van 75 jaar bevrijding. Zo zal de Stichting 
Operation Market Garden opnieuw Meierijstad doorkruisen 
met een stoet WOII voertuigen. Daarnaast wordt door hen 
van 14 tot en met 22 september 2019 een ‘basecamp’ 
ingericht in Meierijstad (voor meer informatie zie 
www.OMG2019.nl). Ook andere initiatiefnemers zijn achter 
de schermen al volop bezig. 

Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn bij de bijeenkomst op 11 oktober 2018? 
En/of wilt u een activiteit organiseren in het kader van 75 jaar 
bevrijding? Meld dit dan uiterlijk 1 oktober bij Hetty van den 
Tillaart via bevrijding@meierijstad.nl of telefonisch 14 0413. 

Vergunning aanvragen of melding doen
Uiteraard blijft u zelf verantwoordelijk voor het aanvragen 
of melding doen van de vergunning voor uw activiteit/
evenement. Een aanvraagformulier vindt u op onze 
website www.meierijstad.nl. Ook kunt u hier zien of u een 
vergunning nodig heeft of dat u kunt volstaan met een 
melding.

SJORS SPORTIEF WEER VAN START IN
MEIERIJSTAD

Alle kinderen uit het 
basisonderwijs in de gemeente 
ontvangen deze week weer het 
Sjors Sportief boekje. In dit boekje 
staan enorm veel sportieve bezigheden waaraan kinderen 
kunnen deelnemen om (vaak gratis) kennis te maken met 
één of meerdere activiteiten. 

Op deze manier hoeven leerlingen niet direct lid te 
worden van een vereniging, maar maken ze op een 
laagdrempelige en toegankelijke manier kennis met een 
activiteit. Sportdeelname kan nooit groot genoeg zijn. 
Basisschoolleerlingen uit groep 1 t/m 8 schrijven zich vanaf 
12 september in voor activiteiten via www.sjorssportief.nl. 

Meer informatie 
Voor meer informatie neem alvast een kijkje op 
www.sjorssportief.nl. Of stuur een e-mail naar 
info@sjorssportief.nl.

GROOTSCHALIG ONDERHOUD 
ASFALTVERHARDING MEIERIJSTAD

In week 37 en 38 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 alle 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 alle 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.

BIJEENKOMST PLAN ELZENPAD 

In de afgelopen periode zijn er diverse bewoners komen 
wonen of gaan binnenkort wonen in het plan Elzenpad. Het 
plan is nu zo ver bebouwd dat de straten woonrijp gemaakt 
kunnen gaan worden. Voor het woonrijp maken van de 
straat heeft de gemeente een ontwerp gemaakt. 

Op donderdag 13 september a.s. van 17.00 uur tot 
18.30 uur vindt een presentatie van het plan door de 
gemeente plaats in zalencentrum de Vriendschap, Pastoor 
Teurlingstraat 30 in Boskant. Na de presentatie is er 
gelegenheid tot het stellen van vragen. 

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Lieshoutseweg 37  kappen van 11 populieren

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

Omgevingsvergunning 
 De Leijerweg  realiseren van een    
  hoveniersatelier en modeltuinen  
  (uitgebreide procedure)
 Ollandseweg 133  verbouwen van een woning
 Waterwilg 32  bouwen van een woning
 Huisakkerweg 1  verbouwen van een woonhuis  
  en het bouwen van een bijgebouw

VERDAGINGSBESLUITEN

 Rijtvenweg 12  plaatsen van tijdelijke units
 Waterwilg 12  bouwen van een woning

•	 Viering	100	jaar	CHV	Noordkade
•	 Opening	Theater	De	Blauwe	Kei

MUZIEK	|	THEATER	|	DANS	
DOCUMENTAIRE	|	EXPOSITIES	
PROEVERIJEN	|	OPTREDENS

GRATIS	
ENTREE

ZONDAG	9	 SEPTEMBER
meer	info	www.chvnoordkade.nl

11.00	-	18.00	uur

Christel	de	Laat,	Rob	Scheepers,	Peppa	Pig,	
The	Bentleys,	Innersoul	e.a.
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