
28-34’
• Bestemmingsplan Mariaheide, herziening Heiakkerstraat
•  Verordening tot wijziging van de APV Meierijstad (4e 

wijziging)
• 1e Berap 2018
•  Verordening onderzoeksrecht gemeenteraad Meierijstad 

2018

Spreekrecht
Wilt u inspreken over een onderwerp dat op de agenda 
van de commissies staat? Meld u dan aan bij de griffi  e via 
griffi  e@meierijstad.nl. Dit kan tot uiterlijk 3 oktober, 12.00 
uur. De maximale spreektijd is vijf minuten per inspreker. 

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. 

Verordening tot wijziging van de APV Meierijstad (4e 
wijziging)
De wijzigingsverordening van de APV Meierijstad bevat 
bepalingen over paracommerciële inrichtingen, gevaarlijke 
honden op eigen terrein, geluidhinder door dieren, 
geluidhinder door motorvoertuigen en bromfi etsen, parkeren 
anders dan op de rijbaan, en leden- of donateurswerving. 
Daarnaast zijn sishalounges uitgezonderd van de 
vrijstelling van de exploitatievergunningplicht, die geldt 
voor de zogenaamde natte horeca. Daarnaast is in een 
aantal artikelen ‘slecht levensgedrag’ ingevoegd als 
weigeringsgrond voor een vergunning. Verder bestaat 
de wijzigingsverordening vrijwel alleen uit technische-
redactionele aanpassingen.

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN / LIVE STREAM

Alle vergaderingen zijn openbaar en in het bestuurscentrum 
van Meierijstad, Burg. Wernerplein 1 te 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. Hier kijkt u 
ook eerdere vergaderingen terug.
 

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. 
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TERUGBLIK RAADSVERGADERING 20 SEPTEMBER

De raad heeft diverse besluiten genomen over:
• Diverse bestemmingsplannen:
• Veghel-Zuid, herziening Nederboekt
• ‘Buitengebied Veghel, herziening Voorbolst 18’
•  ‘Koolenkampen-Iepenlaan, reparatie Iepenlaan 16’ te 

Veghel
• Integrale Visie op de Openbare Ruimte (IVOR).
• Nota grondbeleid.
•  Standplaatsenbeleid Meierijstad. Hierbij is een 

amendement aangenomen van CDA, TEAM, PvdA, 
VVD, Lijst Blanco, Hart voor Schijndel, SP en D66 over 
het aantal standplaatshouders en de straal waarbinnen 
geen standplaatsen ingenomen mogen worden.

•  Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Meierijstad 
‘Duurzaamheid en maatschappelijk initiatief’. Hierbij 
is een amendement aangenomen van CDA en TEAM 
waarbij het college wordt opgedragen het onderwerp 
bodem en water nader uit te werken in de op te stellen 
duurzaamheidsvisie.

•  Aanvullend krediet voor realisatie KDV/BSO en PSZ 
Kindcentrum Nijnsel.

• Erfgoedverordening Meierijstad 2018.
•  Initiatiefvoorstel SP/Hart voor Schijndel 

‘Gehandicaptenparkeerkaart en –plaats 
in WMO. Het initiatiefvoorstel is door 
bovengenoemde fracties vervangen door een 
motie om de Gehandicaptenparkeerplaats en de 
Gehandicaptenparkeerkaart kosteloos te maken via de 
legesverordening. Deze motie is aangenomen.

COMMISSIEVERGADERINGEN 4 OKTOBER

Onderstaand de agenda’s van de twee raadscommissies: 

Mens en Maatschappij:
•  Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Meierijstad 

‘Toegang Sociaal Domein’
•  Strategische visie Sociaal Domein 2018 - 2022

Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
•  Bestemmingsplan Rode Akkers – fase 2,    

Sint-Oedenrode
•  Bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte woningen 

Kremselen Boskant’
• Bestemmingsplan Kom Erp, herziening Bolst’
•  Bestemmingsplan ‘Kom Erp, herziening Kerkstraat  

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.

AANBIEDEN VAN PLASTIC AFVAL: HOE WERKT
HET OOK AL WEER?

Gemeente Meierijstad haalt plastic afval aan huis op in de 
speciale heroes-afvalzakken. De inzameldata zijn te vinden 
op www.mijnafvalwijzer.nl. U kunt plastic verpakkingen ook 
naar de milieustraat brengen. 

Regelmatig ontvangen wij 
meldingen over heroes-
zakken die niet door 
de afvalinzamelaar zijn 
meegenomen. Dit komt 
omdat er in de afvalzak dan 
afval zit, die niet in heroes-
zakken thuishoort. Let hier 
dus zelf goed op, om te 
voorkomen dat de afvalinzamelaar uw heroes-zak laat 
liggen.  

Let op: u mag ook drankpakken in een plastic heroes-zak 
stoppen. Echter, er mag geen metaal (blik) in de zak. Wilt u 
metaal weggooien? Dan kunt u dit gratis op de milieustraten 
inleveren. 

WAT MAG ER WEL IN DE HEROES-ZAKKEN EN WAT 
NIET? 

Wél aanbieden als plastic verpakkingsafval: 
• plastic tasjes en broodzakken; 
• verpakking van vleeswaren en kaas; 
• folies om tijdschriften en reclamefolders;
• plastic verpakkingen, bijvoorbeeld van tandenborstels; 
•  boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté- of 

koffi  emelkkuipjes; 
• groente-, fruit- en saladebakjes of -zakjes, patatbakjes; 
• bekers voor yoghurt, vla, slagroom, ijs; 
• deksels van potten pindakaas, chocopasta, jam; 
• knijpfl essen voor sauzen zoals ketchup en mayonaise; 
•  fl acons voor wasmiddelen, schoonmaak- middelen, 

shampoo; 
•  fl acons voor bijvoorbeeld shampoo, douchegel, badschuim 

en zeep; 
•  tubes voor bijvoorbeeld gel, crème, bodylotion en 

tandpasta; 
• fl essen voor olie en azijn; 
• fl essen voor frisdrank, water en zuivel; 
• potjes voor gel, medicijnen, vitamines; 
• plantenpotten.
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Niet aanbieden als plastic verpakkingsafval: 
• verpakkingen met inhoud; 
•  verpakkingen van chemisch afval, make-upverpakkingen, 

terpentineflessen, kitkokers; 
•  piepschuim, snackverpakkingen, vleesschaaltjes, 

verpakkingsvulmateriaal; 
•  resten papier, karton of folie, afdekmaterialen, 

chipsverpakkingen, doordrukstrips (pillen of kauwgom);
•  andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen, 

tuinstoelen, speelgoed.

Wél aanbieden als drankpakken: 
• Kartonnen pakken voor vruchtensappen, water en wijn; 
• Kartonnen pakken voor melk, vla en yoghurt; 
• Kartonnen pakken voor soep en pastasaus.

Niet aanbieden als drankpakken: 
• Verpakkingen met veel vla- of yoghurt- resten; 
• Drankenkartons waarin ander materiaal is gestopt; 
• Los karton (doosjes) of ander papier.

Plastic niet opgehaald?
Neem dan contact op met de gemeente via 
www.meierijstad.nl/melden.

PRUUF ‘T SUND OP ZONDAG 30 SEPTEMBER 
IN SINT-OEDENRODE 

Brabant is dit jaar benoemd 
als ‘Europese Regio van 
de Gastronomie’. Onder de 
naam We Are Food (www.
wearefood.nl) staat onze 
provincie in het teken van 
Beter Eten. Voedselverspilling is één van de tien thema’s 
die onder de aandacht wordt gebracht. 
De feiten rondom voedselverspilling liegen er niet om: de 
Nederlandse consument gooit voor 2,5 miljard euro aan 
voedsel in de vuilnisbak, eten waar vaak maar weinig 
aan mankeert. De voedselindustrie verspilt ook nog eens 
2,5 miljard. Wereldwijd wordt ruim een derde van al het 
geproduceerde voedsel weggegooid. 

Wat een zonde! Geen wonder dat steeds meer bedrijven 
en organisaties zich inzetten om voedselverspilling tegen 
te gaan. Ook de horeca in Sint-Oedenrode breekt een lans 
voor dit thema. Op 30 september, tijdens het evenement 
‘Pruuf ’t Sund’ gaan de koks van diverse Rooise restaurants 
de uitdaging aan om iets moois te bereiden van producten 
die normaal gesproken worden weggegooid in de vorm van 
een grootschalige ‘VERSPILLINGS’lunch van 13.00 tot 
15.00 uur.  

Grootschalige ‘verspillings’lunch  
De verspillingslunch vindt plaats in het centrum van Sint-
Oedenrode (kruising Kofferen–de Heuvel). Er wordt een 
driegangenlunch geserveerd bereid met kwalitatief goede 
ingrediënten, die niet meer door winkels en groothandel 
verkocht kunnen worden. 
Rooise restaurateurs ( De Gouden Leeuw, De Beleving, 
Wollerich en De Beurs) laten jouw smaakpapillen 
ervaren hoe ’t Sund Pruuft. Wilt u meer informatie of wilt 
u reserveren, dan kunt terecht op de facebook pagina 
Natuurlijk Sint-Oedenrode;
https://nl-nl.facebook.com/natuurlijksintoedenrode. 

DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN 
MEIERIJSTAD OP 3 OKTOBER A.S.

Wat zijn de krachten en kansen van én voor onze 
gemeente? Wat is het DNA van Meierijstad? En hoe 
kunnen we onze gemeente het beste op de kaart zetten? 
Dat zijn belangrijke vragen die aan de orde komen tijdens 
een bijeenkomst die gemeente Meierijstad op woensdag 3 

oktober van 17.30 – 20.30 uur organiseert in de Afzakkerij 
aan de Noordkade in Veghel. De bijeenkomst wordt geleid 
door professor Imagineering Diane Nijs. Zij was onder meer 
betrokken bij het citymarketingbeleid van Antwerpen. 

Inwoners, ondernemers, instellingen en organisaties uit 
Meierijstad die mee willen denken en dromen, zijn van 
harte welkom. Voor soep en een broodje wordt gezorgd. 
In verband met de catering is aanmelden verplicht. Stuur 
uiterlijk 1 oktober  een e-mail met uw naam en woonplaats 
naar dismeierijstad@meierijstad.nl. 

WEEK VAN EENZAAMHEID

Eenzaamheid is een thema dat steeds meer aandacht 
vraagt, zowel landelijk als lokaal. Meer dan 1 miljoen 
Nederlanders voelen zich eenzaam. Ook in Meierijstad 
willen wij graag een vuist maken tegen eenzaamheid. 
Hiervoor is een lokaal netwerk tussen verschillende mensen 
en organisaties op lokaal niveau noodzakelijk. Tijdens de 
week van de eenzaamheid (27 september t/m 6 oktober) 
is er een minisymposium waar lokale organisaties die 
zich inzetten tegen eenzaamheid, elkaar informeren en 
inspireren. Vervolgens zal een stuurgroep de verzamelde 
ideeën verder uitwerken en uitvoeren voor Meierijstad.

Wilt u meer informatie over eenzaamheid of over het 
lokale samenwerkingsnetwerk tegen eenzaamheid, 
dan kunt u terecht op de website www.meierijstad.nl/
weekvandeeenzaamheid.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Evenementenvergunning
 centrum te Sint-Oedenrode 18 november 2018 - 
   Intocht Sinterklaas

Omgevingsvergunning
 Sluitappel 69   realiseren van een studio voor  
   beweging en gezondheid
 Alfred Nobelstraat 18  uitbreiden van een   
   bedrijfsgebouw

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

Evenementenvergunning
 in en rond centrum  7 oktober 2018 -
 te Sint-Oedenrode   Rooi Vol Koren
 Molenweg e.o.    25 november 2018 - 
   Drie Dorpen Cross

Omgevingsvergunning 
 Waterwilg 34   bouwen van een woning
 Dommelrodelaan (ong)  kappen van een moeraseik
 achter huisnummer 77 
  

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

 Nieuwenhuizen 15   bouwen van een loods

“ONTVANGEN MELDINGEN
 ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER”

 Industrieweg 13a    ombouwen van een   
    buitenopslag door een pand

Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het 
digitale gemeenteblad www.overheid.nl) is de officiële 
publicatie. Abonneer op je op de e-mailservice of download 
de app om berichten digitaal te ontvangen via  
www.overuwbuurt.overheid.nl 

OPENING MARKT VEGHEL

Op vrijdag 28 september wordt de vernieuwde Markt in Veghel 
officieel geopend. Het programma begint om 20.30 uur. Alle 
inwoners en ondernemers zijn van harte welkom om de 
feestelijke opening op de Markt in Veghel bij te wonen.

INLOOPAVOND CENTRUMVISIE MEIERIJSTAD

UITNODIGING INLOOPAVOND 
NIEUWE CENTRUMVISIE 
MEIERIJSTAD

UITNODIGING
WIE

   
Inwoners, bewoners van de centra, 
ondernemers en alle anderen die 
geïnteresseerd zijn in de nieuwe 
centrumvisie

 

  

WANNEER  10 oktober

HOE LAAT  Vrije inloop tussen 18:30 uur en 20:30 uur

WAAR   ’t Spectrum in Schijndel (Steeg 9)

Aanmelden is niet nodig.

De gemeente Meierijstad nodigt u, inwoner van de 
gemeente, lokale ondernemer en/of 
centrumbewoner, uit voor de tweede inloopavond 
in het kader van de nieuwe centrumvisie van uw 
gemeente.

WAT GEBEURT ER OP DEZE 
AVOND?
Op woensdag 10 oktober a.s. kunt u tussen 18:30 
uur en 20:30 uur binnenlopen bij ’t Spectrum in 
Schijndel, waar we het concept van de 
centrumvisie voor Meierijstad met u delen.
Op enkele panelen wordt de centrumvisie op 
hoofdlijnen weergegeven, zodat eenieder zich op 
het gemak kan verdiepen in de toekomstige 
ontwikkelingsrichting van de verschillende centra. 
Medewerkers van de gemeente Meierijstad en 
adviseurs van bureau DTNP zijn aanwezig om, 
waar nodig, een toelichting te geven op de 
getoonde beelden en met u in gesprek te gaan.
Deze visie is tot stand gekomen op basis van een 
uitgebreide ‘ophaalfase’ en in overleg met een 
gemeentelijke projectgroep en een 
klankbordgroep van ondernemers en andere 
betrokkenen per kern. Uiteraard zijn wij benieuwd 
naar uw mening over dit concept.

WAT GEBEURT ER VERVOLGENS 
MET DEZE VISIE?
Na de brede inloopavond stellen we een 
definitieve visie op. Dan behandelt ons college van 
burgemeester en wethouders de centrumvisie. Aan 
het einde van dit jaar leggen we het document 
aan de gemeenteraad voor ter besluitvorming. De 
centrumvisie vormt vervolgens een belangrijk 
uitgangspunt voor het horeca- en 
detailhandelsbeleid in de gemeente Meierijstad, 
dat begin 2019 opgesteld wordt.
Dit is dus hét moment voor u om kennis te nemen 
van de ideeën voor de nieuwe centrumvisie en om 
met ons en met elkaar in gesprek te gaan over de 
vervolgstappen die nodig zijn om de centra van 
Meierijstad echt toekomstbestendig te maken. 
Komt u ook?
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