
commissieleden vragen stellen.
Wilt u op één van bovenstaande onderwerpen of een ander 
onderwerp inspreken? Neem dan contact op met de griffi  e 
(e-mail griffi  e@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding 
is mogelijk tot 13 februari, 12.00 uur. De spreektijd is 
maximaal vijf minuten per spreker. Ondersteuning van de 
inspreekbijdrage met schriftelijk materiaal is mogelijk. Dit 
is vooraf toe te sturen naar de griffi  e. De griffi  e zorgt voor 
verspreiding onder de raads- en commissieleden.

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? Kijk op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.
De stukken zijn ook via de gratis app iBabs Pro te 
raadplegen. 
Wat moet u hiervoor doen?
• Download de app iBabs Pro
• Login met site: meierijstad
• Gebruikersnaam: burger
• Wachtwoord: burger

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. 

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. De 
eerstvolgende agendacommissie is op 25 februari.

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.

VERKIEZINGEN 2019

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen van de 
Provinciale Staten en Waterschappen en op donderdag 23 
mei 2019 zijn de verkiezingen van de Nederlandse leden 
van het Europees Parlement. 
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RAADSVERGADERING 31 JANUARI 

Onderstaand de agenda voor de raadsvergadering van 
31 januari. Een aantal onderwerpen is op 24 januari in 
de commissie behandeld. De commissie heeft advies 
uitgebracht hoe de agendapunten te behandelen (hamer- of 
bespreekstuk). 

Agenda: 
• Benoeming M. Verhoeven (PvdA) tot burgercommissielid

Hamerstukken:
• Rechtspositieregelingen griffi  e Meierijstad
• Bestemmingsplan ‘Kom Erp, herziening Molentiend 39’
•  Bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan parkeren’ 

(onder voorbehoud)

Bespreekstuk:
•  Nota integraal preventief jeugdbeleid en beleidsplan 

jeugdhulp 2015 - 2018

BEELDVORMENDE AVOND 14 FEBRUARI

Op het programma staan de volgende onderwerpen:
• Horecabeleid 
Schets van het proces, de kaders en de tot nu toe 
opgehaalde informatie. Daarna gaan raads- en 
commissieleden in gesprek over het toekomstig 
horecabeleid. Welke thema’s zijn belangrijk? Welke 
gedachten en ideeën zijn op voorhand mee te geven?
• Detailhandelsbeleid
Zie toelichting bij horecabeleid.
• Bereikbaarheid bedrijventerreinen
Wat is het belang en de strategie? Hoe werken we samen 
met het bedrijfsleven? Welke projecten lopen er en wat 
is de samenhang ertussen? Hoe draagt dit bij aan de 
bereikbaarheid van Meierijstad en andere ambities zoals 
leefbaarheid en duurzaamheid?
• Bedrijventerreinenvisie Meierijstad
Wat zijn de eerste bevindingen vanuit het participatietraject? 
Wat zijn mogelijk richtingen van de visie? Hoe om te gaan 
met dilemma’s?

Inspreken
Tijdens een beeldvormende avond kan zowel over 
geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen 
worden ingesproken. Na het inspreken kunnen raads- en 

In Meierijstad worden 42 stemlokalen ingericht voor de 
verkiezingen. Voor de verkiezingen van de leden voor 
Provinciale Staten kan in alle stemlokalen van de 
gemeente gestemd worden. Voor de waterschappen ligt het 
aan uw adres en tot welke kieskring van het waterschap u 
hoort, waar u kunt stemmen.

Twee Waterschappen 
Gemeente Meierijstad valt voor 75% in de kieskring van 
waterschap Aa en Maas en voor 25% in de kieskring van 
waterschap De Dommel.

BELANGRIJK: 
Voor de Waterschapsverkiezingen kan men stemmen in de 
volgende stembureaus:   
•  Waterschap Aa en Maas in alle stembureaus van 

Veghel, Schijndel en Basisschool Eerschot en in 
Zalencentrum de Beckart in Sint-Oedenrode.

•  Waterschap De Dommel in alle stembureaus van 
Schijndel en Sint-Oedenrode.

Een overzicht van alle stembureaus kunt u vinden op 
www.meierijstad.nl/stemlokalen.

Voor de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 
krijgen kiesgerechtigden begin maart 2019 de stempas(sen) 
thuisgestuurd.

Hoe kunt u uw stem uitbrengen?
U gaat zelf stemmen
•  U gaat naar een stemlokaal binnen de gemeente 

Meierijstad.
•  U neemt uw stempas(sen) en uw identiteitsbewijs 

(paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of 
vreemdelingendocument) mee. Zonder stempas en 
identiteitsbewijs mag u niet stemmen. Om uw stem uit 
te brengen mag uw identiteitsbewijs maximaal vijf jaar 
verlopen zijn.

U wilt in een andere gemeente uw stem uitbrengen
•  Wilt u stemmen in een andere gemeente binnen de 

Provincie Noord-Brabant of in een andere gemeente 
binnen de grens van het Waterschap. Vraag dan een 
Kiezerspas aan via www.meierijstad.nl/verkiezingen en 
kies ‘Kiezerspas’.

•  Een schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 
maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen.

 
U wilt iemand anders machtigen om voor u te stemmen
•  U kunt iemand anders machtigen om voor u te 

stemmen. Wilt u een kiezer uit dezelfde gemeente (en/
of hetzelfde waterschap) machtigen? Dan geeft u dit 
aan op de achterkant van uw stempas. De kiezer die 
voor u stemt (de gemachtigde) moet een kopie van uw 
identiteitsbewijs meenemen naar het stembureau. 

•  Wilt u een kiezer uit een andere gemeente machtigen? 
Vraag dan een schriftelijke volmacht aan via   
www.meierijstad.nl/verkiezingen en kies ‘Een ander 
machtigen’. 

•  De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 
maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen.

•  U kunt alleen een kiezer machtigen om voor u te 
stemmen als deze kiezer ook voor de provincie 
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 Noord-Brabant mag stemmen en/of voor hetzelfde  
 waterschap. 
•  De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan 2 

volmachten aannemen. 
•  De gemachtigde moet de volmachtstem(men) 

tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen.
 
Informatie
Informatie over de verkiezingen in 2019 vindt u op 
www.meierijstad.nl/verkiezingen.

PROJECT DROGE VOETEN SINT-OEDENRODE 

Samen werken aan een toekomstbestendig Sint-Oedenrode
Gemeente Meierijstad en Waterschap De Dommel trekken 
samen op om de klimaatverandering het hoofd te bieden 
en er voor te zorgen dat Sint-Oedenrode goed is toegerust 
voor de toekomst. Dit betekent dat aan de ene kant 
maatregelen moeten worden genomen om voldoende water 
te houden in tijden van droogte en dat aan de andere kant 
maatregelen noodzakelijk zijn om droge voeten te houden.

Waterschap de Dommel houdt belangstellenden op de 
hoogte van ontwikkelingen, nieuws en bijeenkomsten 
door middel van een digitale nieuwsbrief. Heeft u als 
belangstellende de eerste nieuwsbrief niet ontvangen, dan 
kunt u zich daarvoor aanmelden via: 
www.dommel.nl/drogevoeten. Op dezelfde webpagina kunt 
u de eerste nieuwsbrief ook terug lezen.

Nieuwsbrief op papier
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de nieuwsbrief 
digitaal te lezen, dan kunt u een papieren versie halen op 
een van de volgende locaties:
• Gemeentehuis Sint-Oedenrode  
• Bibliotheek
• Bejaardenhuis Odendael
• Cultureel Centrum Mariëndael
• Kantine van de voetbalclub

Contact
Op de website vindt u achtergrondinformatie over 
het project. Heeft u vragen of een idee dat u met 
ons wilt bespreken? Neem dan gerust contact op via 
drogevoetenrooi@dommel.nl.

VERBRANDEN SNOEIHOUT

In Meierijstad mag dit jaar gedurende de maanden maart en 
november snoeihout verbrand worden in het buitengebied. 
Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad 
heeft hiervoor een algemene ontheffi  ng vastgesteld. Het 
verbranden van snoeihout is wel aan voorwaarden gebonden. 
Deze luiden als volgt:
•  Verbranden van snoeihout mag alleen buiten de 

bebouwde kom; indien het stookadres binnen de 
bebouwde kom ligt is de ontheffi  ng niet geldig;

•  Er dient voortdurend toezicht te worden gehouden door 
één of meer meerderjarige personen; deze personen 
mogen de verbrandingsplaats niet eerder verlaten dan 
nadat het vuur is gedoofd;

•  Het is niet toegestaan snoeihout te verbranden op zon- en 
algemene feestdagen die vallen in de genoemde periode;

•  Het vuur mag pas worden aangestookt ná 08.00 uur en 
moet geheel gedoofd zijn vóór 18.00 uur;

•  Er moet een afstand van meer dan 30 meter van een 
gebouw en van een opstapeling van oogstproducten 
worden aangehouden en van ten minste 100 meter van 
bos of heidegrond;

•  Voor het aansteken van het vuur mag geen gebruik 
worden gemaakt van hulpmiddelen als (oude) 
autobanden, (stook)olie en dergelijke;

•  Het vuur moet zodanig worden aangelegd dat er geen 
gevaar en/of hinder kan ontstaan voor de omgeving;

• Er mag uitsluitend droog snoeihout worden verbrand;
•  Het snoeihout mag uitsluitend in kleine hoeveelheden 

worden verbrand, de omvang van de brandstapel mag 
maximaal 3 m³ bedragen;

•  Eventuele nadere aanwijzingen van de toezichthoudende 
ambtenaar en/of politie dienen stipt te worden opgevolgd.

De algemene ontheffi  ng geldt voor het jaar 2019. In het kader 
van duurzaamheid zal nader onderzoek plaats vinden naar 
alternatieve verwerkingsmethoden voor snoeihout. De intentie 
is om deze in de loop van 2019-2020 feitelijk in te kunnen 
zetten. Het verbranden van snoeihout zal dan niet meer of 
nog slechts beperkt worden toegestaan.

UITNODIGING STARTBIJEENKOMST ERFGOED 
MEIERIJSTAD

Dinsdag 5 februari van 19.30 – 21.30, Bestuurscentrum 
Sint-Oedenrode

Rijk aan erfgoed
Meierijstad heeft een rijk historisch verleden. De sporen die 
dat verleden onder- of bovengronds heeft achtergelaten 
noemen we erfgoed. Denk hierbij aan ons uitgestrekte 
buitengebied met de Aa en de Dommel, de lanen met 
populieren en de vele historische boerderijen. En aan 
de vele kerken, kloosters en fabriekscomplexen die ons 
herinneren aan het religieuze en industriële verleden. Ook 
de vele verhalen hierover en de gewoonten en gebruiken uit 
Meierijstad behoren tot ons erfgoed. De Canon van Meierijstad 
(www.entoen.nu/nl/noord-brabant/meierijstad) geeft een mooi 
beeld van de historie van de dertien kernen in Meierijstad.

Waarom een erfgoedvisie?
We gaan een nieuwe erfgoedvisie voor heel Meierijstad 
opstellen. Daarin geven we aan hoe we ons erfgoed kunnen 
behouden en ontwikkelen. En ook hoe we ons erfgoed 
kunnen inzetten om Meierijstad aantrekkelijker te maken 
voor inwoners, ondernemers en bezoekers.

Aanmelding
Wilt u meedenken? Het programma van de avond vindt u 
op www.meierijstad.nl/erfgoedvisie. Graag begroeten wij u 
op dinsdagavond 5 februari in het bestuurscentrum in Sint-
Oedenrode, Burgemeester Wernerplein 1, 5492 GG Sint-
Oedenrode. Inloop vanaf 19.00 uur en kunt u de Canon van 
Meierijstad bekijken; we starten om 19.30 uur. Bent u erbij? 
Meld u aan via kpeeters@meierijstad.nl.

RECTIFICATIE BLIK AFVAL

In eerdere berichtgeving op onze website en in deze krant is 
aangegeven dat blik bij het glas mocht worden ingezameld. 
DIT IS NIET JUIST. Blik hoort bij het restafval. U kunt blik 
wel gratis bij de milieustraat inleveren.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Evenementenvergunning
 Kerkstraat 18  24 t/m 28 augustus 2019 -  
  Kermis Sint-Oedenrode
 Vresselseweg / Markt  7 juli 2019 - Oldtimerrit Rondje  
  Rooi
 Sint-Oedenrode, Nijnsel,  1 t/m 5 maart 2019 - 
 Olland en Boskant Carnavalsactiviteiten in   
  Sint-Oedenrode, Nijnsel, 
  Olland en Boskant
 Oude Lieshoutseweg 7  17 maart 2019 - Mega   
  Vlooienmarkt Nijnsel

Omgevingsvergunning
 Hoogstraat 51  afwijken van ammoniakemissie
 Ollandseweg 133 wijzigen van een reeds 
  verleende vergunning voor het 
  verbouwen van een woning
 Koevering 16 uitbreiden van een bedrijfspand  
  en het bouwen van een berging
 Streepenstraat 52  verbouwen van een woonhuis
 Sloef 8  plaatsen van een tijdelijke   
  woonunit
 Heemskerkstraat 1  realiseren van een overkapping  
  en een schutting
 Jekschotseweg 39  gebruiken van een bedrijfs-
  woning als plattelandswoning
 Achterbos 7  bouwen van een    
  groepsaccommodatie
 Eversestraat 11  bouwen van twee bedrijfsloodsen

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

Loterijvergunning
 Sint-Oedenrode 10 februari t/m 31 maart 2019 -
  Loterij ten behoeve van 
  Carnavalsvereniging ‘t Skrothupke

Omgevingsvergunning
 Boskantseweg 65  bouwen van een woning
 Thorbeckestraat 2  aanleggen van een uitrit
 Dommelrodelaan ter  kappen van 4 Esdoorns
 hoogte van huisnrs 
 71 - 81  
 Gouveneur Crommelin- kappen van 4 Esdoorns
 laan ter hoogte van  
 huisnrs 9 - 15  
 Bremhorst  kappen van 5 Amerikaanse eiken
 Ter hoogte van Markt 15  kappen van 1 Kastanjeboom
 Diverse locaties te  kappen van 38 bomen
 Meierijstad (Schijndel-
 Sint Oedenrode)
 

VERDAGINGSBESLUITEN

 Hertog Hendrikstraat  kandelaberen van 37 Platanen
 en Heuvel  
 Veerse Heide  aanlegvergunning voor verlagen 
  van een pad voor een goede  
  afwatering

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER

 Hoogstraat 51  naast het akkerbouwbedrijf ook  
  bedrijfsmatig houden van  
  rundvee en paarden

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.

OPROEP RUIMTEBEHOEFTE MAATSCHAPPELIJK
 VASTGOED IN SINT-OEDENRODE

De gemeente streeft naar een gezonde fi nanciële 
exploitatie en optimaal ruimtegebruik van gemeentelijke 
gebouwen. Daarom start de gemeente een verkennend 
onderzoek naar het gebruik en de exploitatie van het 
voormalige gemeentehuis, Mariendael, de Dommeltoren 
en het Heemkundehuis in Sint-Oedenrode. Hiervoor 
gaat zij gesprekken voeren met de huidige gebruikers.

Voor een compleet beeld van de ruimtevraag 
aan maatschappelijk vastgoed in Sint-Oedenrode 
voor genoemde locaties, wil de gemeente ook 
graag in contact komen met andere toekomstige 
maatschappelijke gebruikers met een vraag naar ruimte. 
Dus heeft uw organisatie op het gebied van onderwijs, 
sport, cultuur en welzijn behoefte aan ruimte, meld u 
dan aan via vastgoedsintoedenrode@meierijstad.nl .
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