
Let op: 
Het gaat om conceptagenda’s. De agendacommissie moet 
deze nog vaststellen. Wijzigingen zijn daarom niet uit te 
sluiten. 

UIT DE RAAD GELICHT

Nota integraal preventief jeugdbeleid 2019-2022 en 
Beleidsplan jeugdhulp 2015-2018
De nota preventief jeugdbeleid Meierijstad 2019-2022 ‘van 
nul tot later’ richt zich op alle jeugdigen in Meierijstad van 0 
tot 23 jaar. De nota geeft informatie over o.a. het wettelijk 
kader, raakvlakken met diverse beleidsterreinen, het aantal 
jongeren, de hoofdlijnen van het voorzieningenaanbod in 
Meierijstad en de fi nanciën. 
Het beleidsplan jeugdhulp 2015-2018 richt zich op 
uitvoering van de jeugdhulp voor kinderen, jongeren en hun 
opvoeders. Voorstel is om de looptijd van het regionale deel 
van dit plan met één jaar te verlengen. 

Bestemmingsplan ‘Kom Erp, herziening Molentiend 39’
Met het ontwerp bestemmingsplan wordt de planologische 
mogelijkheid voor twee woningen verruimd naar vier 
woningen. Hierdoor is sprake van intensiever en effi  ciënter 
ruimtegebruik binnen het bestaand stedelijk gebied. De 
bestaande vrijstaande woning wordt gesloopt. 

VERGADERSTUKKEN

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

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) www.meierijstad.nl/
videoregistraties. De vergaderingen zijn ook terug te kijken. 

WIE ZITTEN ER IN DE RAAD?

Wilt u weten wie er allemaal in de gemeenteraad zitten? 
Ga dan naar www.meierijstad.nl/gemeenteraad. 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. 

BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD

Hebt u een boodschap voor de gemeenteraad? Stuur 
dan een mail naar griffi  e@meierijstad.nl of per post naar 
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AGENDACOMMISSIE 10 JANUARI

De agendacommissie vergadert over de komende 
vergadercyclus. De voorlopige agenda’s van de commissies 
(24 januari) en de raad (31 januari) worden hier besproken 
en vastgesteld. Dat geldt ook voor het programma van de 
beeldvormende avond van 14 februari.

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. 

Inspreken
Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Wilt u 
aandacht vragen voor een ander onderwerp en hierop 
inspreken? Neem dan contact op met de griffi  e (e-mail 
griffi  e@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding is 
mogelijk tot 16 januari, 12.00 uur. De spreektijd is maximaal 
vijf minuten per spreker. 

COMMISSIEVERGADERINGEN 24 JANUARI

Mens en Maatschappij
•  Nota integraal preventief jeugdbeleid 2019-2022 en 

Beleidsplan jeugdhulp 2015-2018.

Ruimte Economie en Bedrijfsvoering
• Bestemmingsplan ‘Kom Erp, herziening Molentiend 39’
• Bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan parkeren’

Fracties spreken zich in de commissies 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. 

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.

WAAR KAN IK LUIERS EN
INCONTINENTIEMATERIAAL HEEN BRENGEN? 

In Schijndel:
• Kinderdagverblijf de Blokkendoos Europalaan 20  
• Kinderdagverblijf de Vlieger Langstraat 14  

In Veghel:
• Milieustraat Veghel, Doornhoek 3736
• Kinderdagverblijf ’t Egeltje, Bleekweide 19 Keldonk
•  Sport en ontmoetingscentrum ’t Span, Kampweg 2 

Keldonk

In Sint-Oedenrode:
• Milieustraat Sint-Oedenrode, Eversestraat 1
• Kinderdagverblijf De Verbinding, Cathalijnepad 1
• Kinderdagverblijf de Mallemolen, Boskantseweg 36A

De luiers moeten verpakt zijn in speciale plastic zakken. 
Deze zijn gratis af te halen bij:
• Milieustraat Veghel, Doornhoek 3736, Veghel
• Gemeentehuis in Veghel, Stadhuisplein 1, Veghel
•  Gemeentehuis in Sint-Oedenrode, Burgemeester 

Wernerplein 1, Sint-Oedenrode
•  Gemeentewerf Sint-Oedenrode, Eversestraat 1,   

Sint-Oedenrode
•  Balie KCC ‘t Spectrum, De Steeg 9 Schijndel
•  Gemeenschapshuis Den Hazenpot, Pastoor van 

Schijndelstraat 37, Boerdonk
• Sport- en ontmoetingscentrum Ter Aa, Den Uil 1A, Erp
•  Sport- en ontmoetingscentrum ’t Span, Kampweg 2, 

Keldonk
• Dorpshuis d’n Brak, Ericastraat 17, Mariaheide
•  Gemeenschapshuis Den Brink, Sint Antoniusplein 7, 

Eerde
• Dorpshuis Zijtaart, Pastoor Clercxstraat 50, Zijtaart
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AANMELDEN BASISSCHOOL

Wordt uw kind in de loop van het schooljaar 2019-2020 vier 
jaar, en is hij/zij nog niet ingeschreven, dan mag u hem/haar 
aanmelden bij de basisschool van uw keuze. 
Wordt uw kind in het schooljaar 2019-2020 vijf jaar, dan 
moet u hem/haar aanmelden bij de basisschool van uw 
keuze. Uw kind is namelijk leerplichtig vanaf de eerste dag 
van de maand volgend op de maand waarin uw kind vijf jaar 
wordt. 

Aanmelden is het gehele jaar mogelijk, maar de 
basisscholen ontvangen uw aanmelding bij voorkeur vóór 1 
maart 2019.

U bent van harte welkom op de open dagen en 
informatieavonden in januari 2019 waarbij u kunt 
kennismaken met de scholen en uw kind kunt aanmelden. 
De open dagen en informatieavonden van de basisscholen 
worden binnenkort in deze krant bekend gemaakt en zijn 
terug te vinden op de websites van de scholen.

Bent u verhinderd op de open dagen? Maak dan voor 1 
maart 2019 een afspraak voor een persoonlijk gesprek op 
de basisschool naar uw keuze. 

Voor een overzicht van de scholen in Schijndel verwijzen 
wij u naar de website van www.skoposschijndel.nl. Voor de 
scholen in Sint-Oedenrode kunt u terecht op www.skoso.nl 
en voor de Openbare basisschool de Springplank in 
Sint-Oedenrode op obs-despringplank.saamscholen.nl. 
Voor de scholen in Veghel kunt u terecht op www.skipov.nl.

AUTISMECAFÉ

Iedere laatste maandag van de maand vindt het 
Autismecafé plaats in het Pieter Brueghelhuis, Middegaal 
25 te Veghel. Het Autismecafé is een ontmoetingsplaats 
voor volwassenen met autisme, hun vrienden/familie en 
ouders van kinderen met autisme.
Om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes en de 
evenementen, kunt u naar de facebookpagina 
www.facebook.com/Autismecafemeierij. 
Deze maand vindt het autismecafé plaats op 28 januari om 
19.30 uur. U bent dan van harte welkom en hoeft zich niet 
aan te melden.

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘
BUITENGEBIED VEGHEL HERZIENING 
MIDDEGAAL 18-18A’

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Veghel, herziening Middegaal 18-18A’ ligt met ingang van 
donderdag 10 januari 2019 tot en met woensdag 20 februari 
2019 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van 
Meierijstad. De huidige twee bestemmingsvlakken (bedrijf 
en wonen) aan het adres Middegaal 18-18A te Veghel 
worden hierbij samengevoegd tot één bestemming Wonen, 
waarbij de bedrijfsbestemming komt te vervallen. 

Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het 
bestemmingsplan, kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.offi  cielebekendmakingen.nl.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED
VEGHEL, HERZIENING WILSVOORTWEG 3’ 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, 
herziening Wilsvoortweg 3’ ligt met ingang van donderdag 
10 januari 2019 tot en met woensdag 20 februari 2019 voor 
iedereen ter inzage in het gemeentehuis. 
Het ontwerpbestemmingsplan maakt de vormverandering 
van het bestemmingsvlak en het uitbreiden van de 
huisvesting voor tijdelijke werknemers van 40 naar 
60 personen mogelijk op het perceel gelegen aan 
Wilsvoortweg 3 in Veghel. 
Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen 
op het ontwerpbestemmingsplan kunt u de volledige 
bekendmaking raadplegen op 
www.offi  cielebekendmakingen.nl. 

VEEL ANIMO VOOR ENERGIESUBSIDIE – 
SUBSIDIEPOT LEEG

Sinds 2018 kunnen inwoners van Meierijstad 
energiesubsidie voor hun huis aanvragen. Ze krijgen 
een geldbedrag als ze hun huis hebben geïsoleerd, 
zonnepanelen hebben gelegd of een warmtepomp of pellet 
kachel gebruiken.

In 2018 was de animo al groot, in 2019 is deze nog groter. 
Het bedrag van 50.000 euro is al op. U kunt voor 2019 
helaas géén subsidie meer aanvragen. Inwoners die 
subsidie hebben aangevraagd, krijgen de komende weken 
bericht of ze subsidie krijgen.

Alternatieven
De gemeente wil inwoners blijven stimuleren om hun huis te 
verduurzamen. Dat doen we op verschillende manieren:
•  Sinds kort kunnen inwoners advies op maat krijgen bij 

het loket Brabant Woont Slim. De gemeente betaalt de 
helft van het advies.

•  En vanaf medio 2019 kunnen inwoners geld lenen 
bij de gemeente voor het aanpakken van hun huis. 
Deze nieuwe regeling komt in plaats van de huidige 
subsidieregeling. Reden is dat we met de huidige 
regeling slechts een beperkt aantal inwoners kunnen 
helpen.

Informatie vindt u op de speciale website van de gemeente: 
www.duurzaammeierijstad.nl, bij het kopje energie.

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRAAT

Schijndel en Sint-Oedenrode 
Open van maandag t/m vrijdag van 12:30u - 16:30u en 
zaterdag van 09:00u tot 16:00u.

Veghel
Open van maandag t/m vrijdag 8:00u – 12:00u en zaterdag 
van 9:00u tot 16:00u.

DRUPPEL MILIEUSTRAAT

Ieder huishouden in Meierijstad heeft binnenkort een 
druppel in zijn/haar bezit. Op de druppel worden de kosten 
bijgehouden die u maakt bij het leveren van uw afval bij één 
van de milieustraten in Meierijstad. Aan het einde van ieder 
jaar ontvangt u de rekening van de afvalstoff enheffi  ng. Daarop 
vindt u ook de kosten die op de druppel zijn bijgehouden. 
Belangrijk is dat u de druppel meeneemt naar de milieustraat.

Op dit moment werkt de druppel om technische 
redenen nog niet. Neem daarom uw pinpas mee om te 
kunnen betalen.  Wij houden u door middel van deze 
krant en social media op de hoogte.

LET OP: GEWIJZIGDE OPHAALDATA CONTAINERS 
RAADPLEEG DE AFVALWIJZER APP
OF WWW.MIJNAFVALWIJZER.NL 

U kunt uw afvalkalender met de ophaaldata 
voor 2019 raadplegen via www.mijnafvalwijzer.nl
of via de gratis app AfvalWijzer. Naast 
restafval, gft en plastic, kunt u daarop ook zien wanneer de 
papierinzameling bij u in de buurt is. Deze papierkalender 
vindt u onder het menu bij scheidingsinformatie en dan 
keuze papier-karton.

Heeft u geen computer of smartphone, informeer dan 
eventueel bij uw buren of familie of zij een schema kunnen 
afdrukken voor u. Lukt dit niet of wilt u meer informatie, 
neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0413.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Baars 1   herbouwen van een boerderij
 Baars 3   herbouwen van een boerderij
 Koff eren 69-71   bouwen van 3 woningen

Evenementenvergunning
 nabij Bremhorst 1   25 en 26 mei 2019 - 
   Pop & Colour

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

Omgevingsvergunning
 Markt  kappen van een boom

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.

NIEUWJAARSRECEPTIE
Afgelopen woensdag 2 januari vond de nieuwjaarsbijeenkomst van gemeente Meierijstad plaats in het bestuurscentrum van Sint-Oedenrode. Hieronder een 
verkorte impressie van verschillende aanwezigen en hun wensen voor 2019.


	SINTOEDENRODE_gemeentenieuws_wk2 deel 1
	SINTOEDENRODE_gemeentenieuws_wk2 deel 2

