
functieveranderingen van gebouwen moet worden 
gezorgd voor een passende oplossing voor de te 
verwachten parkeerruimte. Voorheen werd dit geregeld 
in de Woningwet. Door een wijziging van deze wet is het 
noodzakelijk parkeernormen op te nemen in een aparte 
beleidsregel. De ‘Nota Parkeernormen Meierijstad 2018’ 
voorziet in de normstelling. Het ‘Paraplubestemmingsplan 
parkeren’ regelt de verankering in de bestemmingsplannen 
en gaat voor alle bestemmingplannen van Meierijstad 
gelden.

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN 

Wilt u een vergadering bijwonen? U bent van harte welkom. 
Alle vergaderingen zijn openbaar en in het bestuurscentrum 
van Meierijstad in Sint-Oedenrode. Aanvangstijd is 19.30 
uur.

Livestream/archief
U kunt de vergaderingen ook thuis live volgen via de 
livestream (m.u.v. agendacommissie) via 
www.meierijstad.nl/videoregistraties. De vergaderingen zijn 
ook terug te kijken. 

ALTIJD OP DE HOOGTE VAN WAT ER BESPROKEN 
WORDT?

Alle vergaderstukken zijn te vinden op de gemeentelijke 
website www.meierijstad.nl/gemeenteraad. Daarnaast 
maakt de gemeente gebruik van een vergaderapp (iBabs). 
Via deze gratis app kunnen alle openbare vergaderstukken 
worden geraadpleegd. 
Wat moet u hiervoor doen?
- Download de app iBabs Pro
- Login met site: meierijstad
- Gebruikersnaam: burger
- Wachtwoord: burger

WIE ZITTEN ER IN DE RAAD?

Wilt u weten wie er allemaal in de gemeenteraad zitten? Ga 
dan naar www.meierijstad.nl. Daar vindt u ook interviews 
met raadsleden en kunt u lezen wat hen beweegt om dit 
werk te doen. 
Behalve de raadsleden zijn daar ook de 
burgercommissieleden te vinden. 

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.
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BEELDVORMENDE AVOND 17 JANUARI 

Op het programma staan twee onderwerpen:
•  Huisvesting arbeidsmigranten in Meierijstad
Welke mogelijkheden zijn er om arbeidsmigranten te 
huisvesten? Waarmee is bij het op te stellen beleid rekening 
te houden? 
• Toekomstige ontwikkeling Eindhoven Airport 
Schets van ideeën en standpunten over de toekomst van 
Eindhoven Airport. 

COMMISSIEVERGADERINGEN 24 JANUARI 

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. 

Mens en maatschappij:
In verband met het gebrek aan agendapunten vervalt de 
vergadering van de commissie Mens en Maatschappij. 

Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering:
Onderstaand de agenda:
• Bestemmingsplan ‘Kom Erp, herziening Molentiend 39’
• Bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan parkeren’
• Nota integraal preventief jeugdbeleid 

Fracties spreken zich in de commissie uit over de diverse 
voorstellen. Op basis van de adviezen vanuit de commissies 
neemt de raad op 31 januari hierover een besluit. 

Spreekrecht
In de commissies geldt ook spreekrecht. Dit is echter 
beperkt tot de onderwerpen die op de agenda’s staan. 
Aanmelding is mogelijk tot 23 januari, 12.00 uur. 

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? Kijk dan op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

UIT DE RAAD GELICHT

Gewijzigde vaststelling van ‘Paraplubestemmingsplan 
parkeren’
Bij initiatieven als nieuwbouw, verbouw en 

BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD

Hebt u een boodschap voor de gemeenteraad? Stuur 
dan een mail naar griffi  e@meierijstad.nl of per post naar 
Gemeente Meierijstad t.a.v. de griffi  e, postbus 10.001, 
5460 DA Veghel. Uw brief wordt geplaatst op de lijst 
van ingekomen stukken voor de vergadering van de 
gemeenteraad. Vanwege 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.

LAATSTE WEKEN OM SPORTERS TE NOMINEREN 
GAAN IN! 

De Sportraad Meierijstad en de gemeente 
organiseren op maandag 29 april de eerste 
Sport Awards Meierijstad; één groot 
sportfeest voor en door sporters! 

Laatste kans 
Tientallen nominaties en aanmeldingen zijn al 
binnengekomen via www.sportawardsmeierijstad.nl. 
Inmiddels zijn de laatste weken ingegaan en is dit de laatste 
kans om de sporters en sportploegen uit Meierijstad te 
nomineren en de kampioenen aan te melden. 

Tot en met 30 januari 
Tot en met 30 januari kan iedereen in Meierijstad zijn 
sportkampioen aanmelden. Ook kunnen sporters en 
sportploegen genomineerd worden voor een Sport Award 
2018 in de categorieën sporter, sportploeg, sporter of 
sportploeg met een beperking en sportvrijwilliger en 
zowel voor de jeugd als de senioren. Een onafhankelijke 
jury bepaalt de winnaar per categorie. Daarnaast is er 
een Publieksprijs 2018 te winnen. Op 31 januari worden 
alle genomineerden bekend gemaakt en kan iedereen in 
Meierijstad zijn stem uitbrengen. Nomineren en stemmen 
kan via www.sportawardsmeierijstad.nl.

KANS OM TE GAAN STUDEREN NAAST JE BAAN

Op 21 en 22 januari bieden vier universiteiten in Nederland 
gastcolleges aan voor ambitieuze werknemers en 
werkgevers met een hbo- of universitaire opleiding in 
Meierijstad en omgeving. Dit voor wie wil investeren in 
zichzelf of in hun organisatie. Deze gastcolleges worden 
gegeven op de Noordkade in Veghel.
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In Meierijstad gaan we voor een gemeente waar iedereen 
zijn of haar talenten kan ontwikkelen met passend 
onderwijs. Voor een opleidingsniveau en -aanbod dat 
aansluit bij de vraag van de lokale arbeidsmarkt. Dit initiatief 
sluit daar perfect op aan.
Deelnemers kunnen zo dichtbij huis proeven aan een 
universitaire opleiding en zich laten inspireren door de 
onderwerpen en informatie opdoen over het volgen 
van een deeltijdopleiding. Daarnaast is er gelegenheid 
om het gesprek aan te gaan met hoogleraren, oud-
deeltijdstudenten van de universiteiten Jheronimus 
Academy of Data Science (dit is een samenwerking 
van Tilburg University en TU Eindhoven), Wageningen 
University, Maastricht University en Erasmus Universiteit 
Rotterdam.

Vier gastcolleges zijn er verdeeld over twee dagen en deze 
starten om 19.00 uur. Kijk voor het volledige programma en 
aanmelden op www.r2u.nl.

GEMEENTELIJKE CIJFERS VAN 2018

•  Aantal inwoners per 1 januari 2019: 80.823. (was per 1 
januari 2018: 80.149)

• Aantal Huwelijken/geregistreerd partnerschap: 338  
• Aantal 100 jarigen: 4  
• Aantal 101 jarigen: 1  
• Aantal 102 jarigen: 3
• Aantal 104 jarigen: 1 
• 66 mensen in Meierijstad zijn Nederlander geworden

KOSTEN AFVALINZAMELING 2019

Per 1 januari gelden onderstaande tarieven voor 
afvalinzameling. De kosten gelden voortaan per lediging en 
niet meer per kilo.
De restafvalcontainer wordt 1x per maand opgehaald, de 
GFT container wordt iedere week gratis geledigd (in het 
buitengebied op afroep) en het plastic afval ook gratis 1x 
per twee weken. Kijk voor de ophaaldagen op 
www.mijnafvalwijzer.nl of via de afvalwijzer app.
Per jaar wordt een vast bedrag van € 120,00 per adres 
gerekend, plus onderstaande tarieven: 

Tarieven afvalstoff enheffi  ng voor restafval
 Product  Prijs
 40 liter grijze   € 2,50 per lediging
 (restafval) container
 80 liter  € 5,00 per lediging
 grijze (restafval) container
 140 liter   € 8,75 per lediging
 grijze (restafval) container 
 240 liter   € 15,00 per lediging
 grijze (restafval) container 
 Bovengrondse   € 10,00 per maand
 verzamelcontainer
 30 liter in ondergrondse  € 1,80 per storting
 restafvalcontainer 
 60 liter in ondergrondse  € 3,75 per storting
 restafvalcontainer 

Container omwisselen naar een ander formaat
Scheid zo veel mogelijk afval, zodat u zo min mogelijk 
restafval over houdt. Een grote restafvalcontainer is dan niet 
altijd nodig. Wilt u toch uw restafvalcontainer wisselen naar 
een groter of kleiner formaat? Bel ons hiervoor op 14 0413.
Het omwisselen naar een kleinere container (van 240 liter 
naar 140 liter) is gratis en het omwisselen naar een
grotere container (van 140 liter naar 240 liter) bedraagt € 55,-.

KOSTEN MILIEUSTRAAT

De kosten die u bij een van de milieustraten maakt worden 
bijgehouden op uw ‘druppel’. Op dit moment is de druppel 
om technische redenen nog niet te gebruiken, daarom 
graag uw pinpas meenemen! Zodra de druppel werkt, 
worden de kosten voor de bezoeken aan de milieustraat via 
de afvalstoff enheffi  ng aan het eind van het jaar in rekening 
gebracht.

De volgende producten kunt u gratis inleveren: 
brandblussers, gasfl essen, elektrische apparaten, klein 
chemisch afval, luiers, olie, oud ijzer, blik en overige 
metalen, papier/karton, PD-verpakkingen tempex (EPS), 
textiel, tuinafval en verpakkingsglas.
Voor het overige afval betaalt u of per stuk of per 
hoeveelheid.

Tarieven per stuk:
• autoband zonder velg             € 2,50
• autoband met velg                       € 5,-
• huisvuilzak (ongesorteerd afval)  € 5,-
• matras                                         € 10,-

Tarieventabel milieustraten met prijzen per hoeveelheid
 Product Prijs tot  Prijs 0,5 - Prijs per m3

  0,5 m3 1,5 m3 vanaf 1,5 m3

 Gips, grond, hout  € 5,00 € 15,00 € 15,- 
 AB, hout C,     + € 40,- per
 kunststof, schoon     extra m3

 puin, tapijt, 
 vlakglas 
 Asbest, dakleer,  € 10,00 € 35,00 € 35,-
 vuil puin     + € 60,- per
 (ongesorteerd     extra m3
 bouw- en 
 sloopafval)   
 Grofvuil  € 20,00 € 60,00 € 60,-
 (ongesorteerd     + € 100 per  
     extra m3

MELDT U VOOR 15 FEBRUARI AAN VOOR (BIJNA) 
GRATIS BOMEN

Inwoners uit Meierijstad, die populieren willen planten in 
weiden en langs wegen kunnen zich tot 15 februari 2019 bij 
Populierenwerkgroep Het Groene Woud melden voor het 
verkrijgen van bomen.

Het planten van bomen wordt gezien als een manier om 
klimaatverandering tegen te gaan. Het Groene Woud staat 
bekend om zijn populierenweiden en populieren langs 
wegen.

(Bijna) Gratis bomen
De Populierenwerkgroep Het Groene Woud biedt inwoners 
bijna gratis bomen aan voor aanplant van populieren langs 
wegen (waarmee ze hun zogeheten voorpootrecht kunnen 
benutten). Op deze manier zijn in de loop van de jaren al 
over een lengte van ruim 200 km populieren geplant. Ook 
dit jaar kunnen particulieren zich hiervoor weer melden. 
Voor grondeigenaren die een geheel perceel met populieren 
willen beplanten worden de bomen dit jaar geheel gratis 
aangeboden.

Melden tot 15 februari
Inwoners uit Meierijstad kunnen zich tot 15 februari 2019 
melden bij Rien van de Laar uit Liempde, 
rienvdlaar@hotmail.com, 0411- 631332 of 06-53956603. 
Degenen die bomen willen bestellen, liefst per email, 
wordt gevraagd het aantal bomen, het adres waar de 
bomen geplant zullen gaan worden (incl. postcode) en 
hun telefoonnummer door te geven. De planning is dat 
de planters rond 1 maart hun bomen dan kunnen komen 
ophalen. 

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Nijnselseweg 11  realiseren van een   
  overkapping
 Eerschotsestraat 42  opstarten van een B&B
 Sonse-Heideweg 5  bouwen van een loods
 ‘t Achterom 9  Herontwikkeling ‘t Achterom 9 
  en 9a

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

Omgevingsvergunning
 Schijndelseweg 47  bouwen van een bijgebouw
 Gerbrandystraat 8  plaatsen van een woonunit

VERDAGINGSBESLUITEN

 Heuvel 21  verbouwen van een voormalige  
  jongerensoos tot woning
 Jane Addamsstraat 7  realiseren van een wellness  
  ruimte

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

Daag jezelf uit
om je carrière

een boost te geven!
Bezoek (gratis) onze inspirerende en leerzame

gastcolleges. Maak kennis met vier universiteiten
en hun programma mogelijkheden.

21 + 22 januari 2019
aanvang: 19.30 uur

Zaal Magazijn
Noordkade Veghel
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