
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. Uw brief wordt geplaatst op de 
lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de 
gemeenteraad. In verband met 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. 

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.

KEN JE RAADSLID

In deze rubriek stelt een raadslid zich voor aan de inwoners 
van Meierijstad. Deze keer Arie Smetsers (60) uit Sint-
Oedenrode. Hij is gehuwd en heeft twee zonen. Arie kwam 
in april 2018 namens Team Meierijstad in de gemeenteraad. 
Voor de fusie maakte hij vanaf 2016 deel uit van de 
gemeenteraad van Sint-Oedenrode. “Ik nam die taak over 
van een zieke partijgenoot en moest me eerst inwerken. 
Nadat ik een tijdje in de raad zat kreeg ik er steeds meer 
plezier in. Het leuke is dat je op de hoogte bent van wat er 
gebeurt in je gemeente en dat je actief betrokken bent bij de 
besluitvorming. Je krijgt een beter inzicht in hoe de politiek 
werkt en dat er niet altijd makkelijke oplossingen zijn.” 

Verantwoordelijk
Arie is zich bewust van de verantwoordelijkheid 
die een raadslid draagt. “Je bent bestuurder en 
volksvertegenwoordiger. Je moet voor de belangen van de 
inwoners opkomen. Om een goede afweging te kunnen 
maken bij de besluitvorming is het belangrijk om een 
goed contact te hebben met de inwoners. Je vergroot 
hiermee ook je kennis en blijft op de hoogte van actuele 
onderwerpen. Dat kun je meenemen bij de besluitvorming.” 

Energietransitie
Arie is actief op het gebied van de energietransitie. “Dit is 
een van de grote opgaven waar we mee te maken krijgen. 
Ik wil me ervoor inzetten dat Meierijstad de klimaatdoelen 
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RAADSVERGADERING 20 SEPTEMBER

De onderwerpen op de raadsagenda zijn op 13 september 
behandeld in de raadscommissies. De commissies hebben 
advies uitgebracht hoe de agendapunten te behandelen 
(hamer- of bespreekstuk). Onderstaand een opsomming:

Hamerstukken
•  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Veghel-Zuid, 

herziening Nederboekt
•  Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, 

herziening Voorbolst 18’
•  Vaststelling bestemmingsplan ‘Koolenkampen-

Iepenlaan, reparatie Iepenlaan 16’ te Veghel
• Vaststelling standplaatsenbeleid Meierijstad 
•  Vaststelling visie op IBOR (Integraal Beheer Openbare 

Ruimte) 
•  Vaststelling nota grondbeleid tenzij amendement wordt 

ingediend. 

Bespreekstukken
•  Behandeling onderzoeksrapport Rekenkamercommissie 

Meierijstad ‘Duurzaamheid en maatschappelijk initiatief’
•  Beschikbaarstelling aanvullend krediet voor realisatie 

KDV/BSO en PSZ Kindcentrum Nijnsel
• Vaststelling Erfgoedverordening Meierijstad 2018
•  Initiatiefvoorstel SP/Hart voor Schijndel 

‘Gehandicaptenparkeerkaart en -plaats in WMO’

Vergaderstukken
De vergaderstukken kunt u vinden 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 
via de livestream www.meierijstad.nl/videoregistraties. De 
vergaderingen zijn ook terug te kijken.

ONDERWERP VOOR 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. 

haalt. Op het gebied van duurzaamheid moet er meer 
bewustwording komen dat energiemaatregelen nodig zijn en 
dat er ook voordelen zijn.” 
Arie is ook actief in een wijkraad. In die hoedanigheid 
probeert hij te werken aan de leefbaarheid in de wijk. Een 
onderwerp dat ook hoog bij hem op de agenda staat en 
waaraan hij als raadslid een bijdrage wil leveren. 

Tip
Team Meijerijstad vergadert regelmatig in de kernen van 
Meierijstad. Arie roept inwoners op om deze te bezoeken 
of om eens naar een commissie- of raadsvergadering te 
komen. “Als er zaken spelen in je omgeving, neem dan 
contact op met de politieke partijen of een raadslid. Wij zijn 
er voor de inwoners!”

HEEFT U EEN IDEE BIJ DE VIERING VAN 75 JAAR
BRABANT BEVRIJD?

Plannen om iets te 
organiseren rond de 75 jaar 
bevrijding van Brabant? 
Kom dan op 11 oktober a.s. 
naar de bijeenkomst in De 
Brink, Sint Antoniusplein 7 
in Eerde.

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 aanstaande 
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. 
Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.meierijstad.nl/75jaarbevrijding.

GRATIS HULP BIJ SCHULDEN 

Wil je graag aan de slag, maar heb je fi nanciële problemen 
die het werken in de weg staan? Vind je het moeilijk om 
met geld om te gaan? Zoek je hulp bij het oplossen van 
fi nanciële problemen en/of schulden? Dan is het verstandig 
om hulp te zoeken. Het kan gebeuren dat je geen overzicht 
meer hebt over jouw fi nanciën of dat je schulden hebt 
gemaakt waar je niet meer uitkomt: leningen die niet meer 
afgelost kunnen worden, achterstand met de huur of 
onbetaalde rekeningen. 

Er zijn verschillende manieren om uit de geldzorgen te 
komen: 
•  maak het digitale geldplan op     

www.meierijstad.nl/geldplan;
• ga langs bij een sociaal wijkteam bij u in de buurt; 
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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    

Arie Smetsers aan de Dommel bij de Knoptoren in 
Sint-Oedenrode. Twee herkenningspunten in 
Sint-Oedenrode, de plaats waar hij is opgegroeid. 
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•  of neem contact op met uw contactpersoon bij de 

gemeente of 
•  stuur een e-mail naar schuldhulp@meierijstad.nl (bij 

vragen over ‘hulp bij fi nanciële problemen’)

Vrije inloop Minimaloket
Voor vragen over bijzondere bijstand en minimaregelingen 
kunt u iedere werkdag terecht tussen 9:00 en 11:00 uur op 
het gemeentehuis in Veghel.

VAN BERKEL GROEP GROEIT VERDER 
DOOR IN MEIERIJSTAD

Afgelopen week ondertekenden gemeente Meierijstad en 
de Van Berkel Groep de verkoopovereenkomst voor een 
bedrijfskavel van 6,5 ha op bedrijventerrein Doornhoek. 

Algemeen directeur Hein van Berkel en wethouder Jan 
Goijaarts bezegelden dit met een handdruk. Van Berkel is 
een familiebedrijf dat ruim 60 jaar actief is op verschillende 
plekken in Brabant. Zij bieden kennis en kunde op het 
gebied van landschap, infrastructuur en logistiek. 

Hein van Berkel: “Door de gestage groei van ons bedrijf, 
moesten we op zoek naar een andere locatie. Een locatie 
die voldoende ruimte biedt voor de huidige activiteiten en 
toekomstige ontwikkelingen. Samen met de gemeente 
hebben we gekeken naar een geschikte locatie binnen 
Meierijstad. En dat is gelukt!”

Wethouder Goijaarts: “Ik ben blij en trots dat we als 
gemeente hebben kunnen meedenken en faciliteren, 
zodat dit succesvolle familiebedrijf op Meierijstadse bodem 
blijft. Hun aanpakkersmentaliteit past perfect binnen onze 
gemeente. En met de vestiging van dit bedrijf nadert 
bedrijventerrein Doornhoek bovendien zijn voltooiing!”

MELD UW IDEE AAN BIJ HET
BURGERINNOVATIEFONDS

De gemeente wil graag inwoners van 
Meierijstad oproepen innovatieve 
ideeën en initiatieven in te dienen 
die bijdragen aan de participatie 
in Meierijstad. Daarom stelt de gemeente voor 2018 een 
Burgerinnovatiefonds beschikbaar voor deze initiatieven.

Beter of anders
Inwoners weten vaak als geen ander wat er anders of beter 
kan in hun omgeving. Met het Burgerinnovatiefonds krijgt u 
de ruimte om (samen) met nieuwe initiatieven aan de slag 
te gaan. De gemeente ondersteunt waardevolle initiatieven 
fi nancieel voor maximaal 50% van de totale kosten van het 
initiatief tot maximaal €10.000,-. Kijk voor meer informatie en 
aanmelden op www.meierijstad.nl/burgerinnovatiefonds.

MELD UW IDEE AAN VOOR DE DAG VAN DE 
DUURZAAMHEID IN MEIERIJSTAD OP 6 OKTOBER

Op zaterdag 6 oktober a.s. is het Dag van de Duurzaamheid 
in onze gemeente. Die dag kunnen inwoners en organisaties 

laten zien op welke manier zij werken aan duurzaamheid. 
De gemeente heeft een mooi en gevarieerd basisprogramma 
gemaakt. Daarin kunnen inwoners op verschillende plekken 
in de gemeente allerlei voorbeelden gaan bekijken, vragen 
stellen en inspiratie opdoen. Een overzicht van de tot nu 
toe (17 sept) aangemelde deelnemers kunt u op www.
meierijstad.nl/dagvanduurzaamheid.

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 via e-mail duurzaam@meierijstad.nl. 
Wij zorgen voor de promotie van uw activiteit via social
media, deze krant en website.

DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN MEIERIJSTAD 

Kom dan 3 oktober naar de Afzakkerij in Veghel en meld u 
aan bij Lisette van der Swaluw, via de e-mail:
lvanderswaluw@meierijstad.nl.

INVESTEER IN DUURZAAMHEID, KOM 22 SEPTEMBER
NAAR DE INFORMATIEBIJEENKOMST VAN 
ENERGIE COOPERATIE SCHIJNDEL 

Energie Coöperatie Schijndel start een crowdfundingsactie 
voor de realisatie van een zonnepark, op het dak van de 
Milieustraat in Schijndel.
Gemeente Meierijstad heeft het dak van de Milieustraat in 
Schijndel beschikbaar gesteld om vol te leggen met 220 
zonnepanelen. 

Zaterdag 22 september zijn geïnteresseerden welkom op een 
informatiebijeenkomst bij de Milieustraat. Het projectteam 
van Energie Coöperatie Schijndel vertelt dan meer over de 
plannen en er is gelegenheid om vragen te stellen. Meedoen 
betekent een bijdrage leveren aan een gezamenlijke lokale 
opwekking van groene, duurzame energie. 

Kom naar de bijeenkomst
Nieuwsgierig? Kom 22 september om 9.30 uur naar de 
informatiebijeenkomst op de Milieustraat aan de Bogaard 2 in 
Schijndel.  

OPENING MARKT VEGHEL 

Op vrijdag 28 september wordt de vernieuwde Markt in 
Veghel offi  cieel geopend. 
Het programma begint om 20.30 uur. Alle inwoners en 
ondernemers zijn welkom om deze feestelijke opening bij te 
wonen. Wethouder van Rooijen zal de openingshandeling 
verrichten op de Markt. Daarna is er een informeel 
samenzijn op de Markt met een drankje tot 22.00 uur.  

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Evenementenvergunning 
 Molenweg    25 november 2018 -    
 (ongenummerd) Driedorpencross
 Dommelpark 3   21 december 2018 -    
  Vuurwerkshow - V.V. Nijnsel  
  70 jarig bestaan

Omgevingsvergunning 
 Zijtaartseweg 7   oprichten van een logiesverblijf  
  (2e fase)
 Waterwilg (ongenummerd) bouwen van een woning
 Schootsedijk 3   bouwen van een stal en   
  afrastering
 Knotwilg 36  realiseren van een erfafscheiding  
  en een inrit

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

Evenementenvergunning
 Dorpsplein  22 t/m 25 september    
  Kermis Olland
 Kremselen 2  28/29 september en 5/6 oktober  
  - Het verzonnen leven van   
  Willemke Pap

Omgevingsvergunning
 Nijnselseweg 14  vergroten van een woning
 Waterwilg 12  bouwen van een woning
 Hoogstraat 70  plaatsen van 2 woonunits

VERDAGINGSBESLUITEN

 IJsvogel 13 B  verbouwen van een woning

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

 Rijtvenweg 5  omgevingsvergunning   
 en omgeving voor het bouwen van    
  een hagelkanon
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