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3 Kolommen van 82,6 mm breed
Lettertype Arial Regular
TERUGBLIK COMMISSIES
3 OKTOBER
Platte tekst
9 pt
interlinie 12 pt
Op 3 oktober vergaderden de commissie Ruimte, Economie
Subkop Arial Regular 9 pt interlinie 13 hoofdletter
en Bedrijfsvoering en de commissie Mens en Maatschappij.
achtergrond blauw zoals voorbeeld
De commissies hebben de onderwerpen voor de
raadsvergadering van 10 oktober behandeld.
Ook is advies uitgebracht hoe de agendapunten in de raad
te behandelen (hamer- of bespreekstuk). Een hamerstuk
betekent dat fracties akkoord zijn met het voorstel. In de
raad wordt hierover niet meer gesproken. Een bespreekstuk
wordt wel in de raad besproken.

gladheidsbestrijding in de hele gemeente. In het beleidsplan
zijn de doelstellingen en criteria vastgelegd voor het beleid
voor gladheidsbestrijding.

IEDEREEN DOET MEE!
Met de invoering van het “Tijdelijke Besluit Digitale
Toegankelijkheid” dienen websites te voldoen aan
nieuwe eisen om mensen met een functiebeperking
niet uit te sluiten. Ook de gemeente Meierijstad wil dat
iedereen mee kan doen. Daarom worden sinds kort de
beeldvormende avonden, de commissievergaderingen en
de raadsvergaderingen na de vergadering ondertiteld.

NIEUWS UIT DE RAAD
TERUGKIJKEN VERGADERINGEN
Bent u benieuwd hoe de vergaderingen zijn verlopen? U
kunt de vergaderingen terugkijken via
BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD
www.meierijstad.nl/videoregistraties.

RAADSVERGADERING 10 OKTOBER

NIEUWS UIT DE BUURT

De raad neemt op 10 oktober een besluit over de
onderwerpen die in de commissies zijn behandeld.

Vergaderdata in de komende periode:
10 oktober : Raadsvergadering
24 oktober : Beeldvormende avond
29 oktober : Gezamenlijke commissie REB-M&M
31 oktober : Commissievergaderingen
7 november : Raadsvergadering

Beleidsplan openbare verlichting 2019-2030
De voormalige fusiegemeenten hadden verschillend
beleid voor openbare verlichting. Met het vast te stellen
beleidsplan wordt dit beleid geharmoniseerd. In dit
beleidsplan staat een strategie waarmee, binnen de
periode 2019-2030, wordt gewerkt aan een acceptabel
kwaliteitsniveau voor openbare verlichting. In lijn met de
ambities van de gemeente Meierijstad streeft de gemeente
met haar beleid voor openbare verlichting veiligheid voor
haar inwoners na.

Hoe kunt u de ondertiteling activeren?
De eerste vergadering die is ondertiteld is de
raadsvergadering van 19 september jl. U gaat naar
www.meierijstad.nl/videoregistraties. Wanneer de
ondertiteling is gepubliceerd (gemiddeld binnen 3 dagen na
de vergadering) verschijnt er voor de kijker het
volgende knopje in de webcastplayer.
Wanneer u dit knopje aanklikt verschijnt de
ondertiteling.

BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD

Afvoeren van agenda (niet rijp voor besluitvorming)
• Principescenario’s voor toekomstige huisvesting
gemeenteraad en griﬃe

Wilt u aandacht vragen voor een bepaald onderwerp? Hebt
u een boodschap voor de gemeenteraad? Stuur dan een
mail naar griﬃe@meierijstad.nl of per post naar gemeente
Meierijstad t.a.v. de griﬃe, 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.

VRAAG VAN DE WEEK

Hamerstukken
• Tweede bestuursrapportage 2019
• Uitvoeringskrediet groenrenovaties
• Beleid openbare verlichting 2019-2030
Bespreekstukken:
OVERIGgladheidsbestrijding
NIEUWS
• Beleidsplan
• Krediet uitwerking ontwikkelpad Omnipark De Brug te
Erp

INFORMATIE GRIFFIE
UIT DE RAAD GELICHT

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

Beleidsplan gladheidsbestrijding
De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor het
borgen van een veilig gebruik van de door haar beheerde
wegen. Als gevolg van de fusie moet ook het beleid
voor gladheidsbestrijding geharmoniseerd worden. Dit
moet leiden tot een transparant eenduidig beleid voor

GEMEENTE MEIERIJSTAD
Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel
tel: 14 0413
Voor storingen kunt u
bellen 14-0413

www.meierijstad.nl
info@meierijstad.nl
@gemeentemeierijstad
@GemMeierijstad
@gemeentemeierijstad

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

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende
avonden weten? Hebt u vragen? Neem dan contact op met
de griﬃe (telefoon 14 0413 of e-mail griﬃe@meierijstad.nl).

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.
U kunt de vergaderingen ook thuis live volgen via de
livestream (m.u.v. agendacommissie)
www.meierijstad.nl/videoregistraties.

WEEK VAN DE VEILIGHEID
Deze week staat jaarlijks in het teken van veiligheid. Want
met het invallen van de donkere dagen in oktober, neemt de
kans op criminaliteit toe.
Misdaad op heterdaad, levensbedreigende of verdachte
situaties, woninginbraak, huisgeweld, vermoedens van
drugs, dierenmishandeling, gevaarlijke verkeerssituaties,

Woensdag 9 oktober 2019
overlast door dieren over dumpingen van gevaarlijk afval….
wie belt u wanneer? Wij bieden u een handig overzicht
aan van belangrijke nummers die u kunt bellen bij de
verschillende situaties.
U kunt dit overzicht vinden op www.meierijstad.nl/meldkaart.
Ook kunt u het uitprinten of ophalen bij de balies van één
van onze vestigingen in Schijndel, Sint-Oedenrode of
Veghel.
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Om goed voorbereid aan de slag te kunnen en te blijven,
krijgen de nieuwe gidsen:
•	een cursus Rondleiden en Begeleiden van Erfgoed
Brabant
•	Informatie en begeleiding om een rondleiding te
verzorgen
•	een jaarlijkse netwerkbijeenkomst met alle gidsen om
samen ervaringen uit te wisselen
Aanmelden?
Geïnteresseerden die het leuk vinden om kennis over
te dragen en een enthousiast verhaal kunnen vertellen,
kunnen zich aanmelden bij Bernadette Keetels. Dat kan
vóór 20 oktober via e-mail bkeetels@meierijstad.nl of
telefonisch 0413-381865.
Na aanmelding ontvangt de gids in spé een uitnodiging voor
een informatiebijeenkomst op maandag 28 oktober met
gastspreker en workshops.

EEN WARM WELKOM BIJ GEMEENTE MEIERIJSTAD
Vanaf 1 oktober heten
gastvrouwen of gastheren
bezoekers die de hal
van het gemeentehuis in
Meierijstad binnenkomen
welkom. Ze helpen
inwoners en andere
bezoekers bij de
afsprakenzuil, verwijzen
bezoekers door naar de
juiste balie of naar de
persoon waarmee ze een
afspraak hebben en bieden
hen een kopje koffie aan.
De gemeente wil op
verschillende manieren
haar dienstverlening
verbeteren. Door de
Marjolijn ter Borg
aanwezigheid van een
gastvrouw of gastheer zorgen we voor betere en meer
persoonlijke hulp aan bezoekers. De gastvrouwen en
gastheren zijn allemaal ervaren medewerkers die al jaren bij
het Klantcontactcentrum werken. De gastvrouw of gastheer
draagt bij aan een bijzonder persoonlijke klantbeleving, die
recht doet aan de Meierijstadse waarde gastvrij.

UITGIFTE LANBOUWGROND IN PACHT
De gemeente geeft diverse kavels landbouwgrond uit in
pacht. De uitgifte heeft betrekking op de pachtperiode 2020
tot en met 2022. Pachtovereenkomsten worden afgesloten
voor een periode van één jaar met de mogelijkheid tot
verlenging wanneer de grond na afloop van dat jaar nog
voor pacht beschikbaar is. De standaardpachtprijs voor
2020 is vastgesteld op € 1.200, - per hectare.
Alleen landbouwbedrijven, die ingeschreven staan bij de
Kamer van Koophandel kunnen inschrijven. Ook dient de
grond voor eigen gebruik te worden gebruikt. Per bedrijf
is één inschrijving mogelijk. Dit wordt beoordeeld aan
de hand van het inschrijvingsnummer van de Kamer van
Koophandel. De uitgifte vindt plaats op basis van loting.
Huidige pachters ontvangen een brief van de gemeente,
waarbij zij de mogelijkheid hebben zich opnieuw in te
schrijven voor de vrijkomende percelen pachtgrond.
De kavelpaspoorten zijn tot en met 18 oktober 2019 in te
zien tijdens openingstijden in het gemeentehuis in Veghel
en op www.meierijstad.nl/pacht.
Meer informatie over de inschrijving en loting is te vinden op
www.meierijstad.nl/pacht. Voor vragen kunt u mailen met de
afdeling Grondzaken grondzaken@meierijstad.nl of bellen
14 0413.

STARTERSLOKET GEMEENTE MEIERIJSTAD
Met ingang van september
is het starterloket actief.
Dit loket is voor startende
ondernemers, die hier
terecht kunnen met hun
vragen en wordt bemenst
door twee accountmanagers
van de gemeente, Nancy
van Krieken en Ellen
Dangé. Het startersloket
is iedere vrijdag te vinden
in een van de bibliotheken
van Meierijstad. Komende
vrijdag zijn ze in de
bibliotheek van Sint-Oedenrode tussen 10.00 uur -12.00
uur. Meer informatie over het startersloket kunt u vinden op
www.meierijstadvoorondernemers.nl.
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OV-HALTES OP DE SCHOP
Afgelopen week is een start gemaakt met het aanpassen
van een aantal bushaltes in Meierijstad.
Als eerste is de halte Hertog Hendrikstraat aan de
Nijnselseweg in Sint-Oedenrode aan de beurt. De
aanpassingen dragen bij aan een betere toegankelijkheid
van de haltes en een verfraaiing van het straatbeeld.
Aan beide zijden van de weg komen extra en moderne
fietsvoorzieningen, zodat de capaciteit past bij het aantal
fietsers dat er gebruik van wil maken. Behalve deze halte
worden ook de haltes op de Ollandseweg (Sint-Oedenrode),
De Steeg (Schijndel), Muntelaar en Hintelstraat (Veghel)
aangepast. Deze haltes zijn ingepland voor eind 2019 en
begin 2020. Eerder dit jaar is de halte De Beemd aan de
Structuurweg in Schijndel al aangepakt.

ONDERZOEK NAAR DE GEZONDHEID VAN
JONGEREN IN DE REGIO
Ben je tussen de 12 en 18 jaar?
Dan kan het zijn dat je deze
week een uitnodiging ontvangt
om een vragenlijst in te vullen
over je gezondheid.
De GGD Brabant Hart voor Brabant organiseert dit
onderzoek voor 31.000 jongeren in het werkgebied. Hoe
meer jongeren meedoen, hoe beter de GGD de gezondheid
van jongeren in beeld krijgt.
Wat gebeurt er met de uitkomsten?
De vragen gaan over je gezondheid en ook over je
leefomgeving, leefstijl en welzijn. De resultaten van dit
onderzoek helpen gemeenten te bepalen wat nodig is
voor jongeren om gezond en veilig te wonen, leven en
opgroeien. Denk aan gezond schoolbeleid, alcoholpreventie
en opvoedondersteuning. Hoe meer jongeren meedoen
aan het onderzoek, hoe completer de gegevens en de
bruikbaarheid van de informatie. De GGD publiceert de
resultaten van het onderzoek medio 2020.
Check je leefstijl!
Ben je benieuwd hoe gezond je bent? En wil je meer
weten over gezonde voeding, bewegen, roken, alcohol
of een gezonde leefstijl? Op het einde van de vragenlijst
kun je een gezondheidsadvies ontvangen op basis van
jouw antwoorden of je kunt kiezen voor meer algemene
informatie en linkjes naar leuke websites.
Uitnodiging ontvangen?
Als je een uitnodiging hebt ontvangen, ben je via een
steekproef uit het bevolkingsbestand geselecteerd.
Voor jongeren onder de 16 jaar is toestemming van de
ouders nodig voor deelname aan het onderzoek.
De GGD beloont elke twintigste deelnemer met een
cadeaubon ter waarde van tien euro.
Daarnaast maak je kans op één van de drie cadeaubonnen
ter waarde van 200 euro!

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Weievenseweg tussen kappen van Populieren
perceel 11 en 15
Ollandseweg 119 	gebruik op de verblijfslocaties
op De Donkershoeve

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Houtsebeemd 5
(Kremselen kavel 9)

bouwen van een woonhuis
met carport

Evenementenvergunning
Laan ten Bogaerde 17 november 2019 intocht
Kerkplein
Sinterklaas Sint-Oedenrode

ONTVANGEN MELDINGEN
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

WORDT U ONZE NIEUWE DORPSGIDS?

Heisteeg 8 	wijzigingen inrichting in het
kader van de verordening
Natuurbescherming NoordBrabant

De drie VVV’s in Meierijstad organiseren al jaren
rondleidingen en dorpswandelingen in samenwerking
met de heemkundekring, IVN en individuele gidsen.
Ter versterking van het gidsenteam zoeken gemeente
Meierijstad en de VVV’s nieuwe enthousiaste dorpsgidsen.

Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het
digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële
publicatie. Abonneer u op de e-mailservice of download de
app om berichten digitaal te ontvangen via
www.overuwbuurt.overheid.nl.
De vernieuwde halte De Beemd aan de Structuurweg in Schijndel

