
Op de agenda staan: 

Mens en Maatschappij
• Speelvisie Meierijstad
•  Realisatiekrediet permanente uitbreiding openbare 

Jenaplanbasisschool “de Ieme” te Veghel
•  Krediet realisatie vervangende nieuwbouw Natuurtuin ’t 

Bundertje te Veghel

Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
•  Bestemmingsplan ‘Nijnselseweg 26 (Babydump) te 

Nijnsel’
•  Bestemmingsplan ’Kom Schijndel, herziening Pastoor 

van Erpstraat 2-8’
•  Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening 

Prinsenkamp 6-8’, Boerdonk
•  Bestemmingsplan ‘Kom Schijndel, Herziening Mgr. 

Bekkersstraat ongenummerd’ (naast nummer 165)
•  Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke 

verordening Meierijstad (5e wijziging)
• Visie herstructurering centrum Veghel
•  Verklaring van geen bedenkingen ontwikkeling Windpark 

Veghel Win(t)d

Wilt u inspreken over één van deze onderwerpen?
Meld u dan aan bij de griffi  e. Dit kan zowel telefonisch als 
via e-mail. Aanmelden is mogelijk tot 30 oktober, 12.00 uur. 

VERGADERSTUKKEN 

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

UIT DE RAAD GELICHT 

Nieuwbouw Natuurtuin ’t Bundertje
Het gebouw bij Natuurtuin ’t Bundertje aan de Patrijsdonck 
53a in Veghel is aan vervanging toe. Het gebouw is 
technisch ‘op’ en sluit niet meer aan bij de ambities van 
de gemeente Meierijstad en betrokken maatschappelijke 
organisaties. Voorstel is om voor nieuwbouw maximaal 
€ 575.000,-- beschikbaar te stellen.

Visualisatie nieuwbouw natuurtuin ‘t Bundertje

Speelvisie Meierijstad
De huidige speelvoorzieningen in Meierijstad zijn 
geïnventariseerd. In voorliggende visie is het beleid 
geharmoniseerd. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige 
verdeling van de speelvoorzieningen over de wijken en 
dorpen en naar meer groene speelvoorzieningen. Voorstel 
is om de speelvisie vast te stellen.
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BEELDVORMENDE AVOND 24 OKTOBER

Op het programma staat: 
• Sociaal domein breed
Worldcafé
Wat is de laatste ontwikkeling op monitoring en 
sturingsmogelijkheden voor de raad op het gemeentelijk 
beleid en specifi ek op het sociaal domein? Hoe ziet de 
omgekeerde toets er uit en waarom doen we het?

Nadien is er een gesprek met de raad over het sturen op 
tactisch niveau binnen het Sociaal Domein. Welke ideeën 
leven er en wat zijn de wensen vanuit de raad?

• Bouw scholen nieuwe stijl
Hoe op basis van een innovatieve manier van aanbesteden 
bij de bouw van nieuwe schoolgebouwen fi nanciële 
voordelen te behalen?
Het bestuur van de stichting SAAM Scholen heeft de 
afgelopen jaren bewezen dat dit kan en zal haar verhaal 
toelichten aan de raad. 

GEZAMENLIJKE COMMISSIEVERGADERING 

De commissie Ruimte, economie en bedrijfsvoering 
en Mens en maatschappij vergaderen op 29 oktober 
gezamenlijk. Op de agenda staat de behandeling van de 
begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023. 
De begroting is in te zien op 
www.meierijstad.begroting-2020.nl/. De behandeling in de 
gemeenteraad is op 7 november. 

Spreekrecht
Wilt u inspreken over de begroting 2020 en de 
meerjarenraming 2021-2023? Neem dan contact op met 
de griffi  e (e-mail griffi  e@meierijstad.nl of tel. 14 0413). 
Aanmelden is mogelijk tot 28 oktober, 12.00 uur. De 
spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker. 

COMMISSIES 31 OKTOBER

Op 31 oktober vergaderen de commissies Ruimte, 
Economie en Bedrijfsvoering en Mens en Maatschappij. 
Fracties spreken zich in de commissies uit over de diverse 
voorstellen. Op basis van de adviezen vanuit de commissies 
neemt de raad op 7 november hierover besluiten. 

Speeltuin Kienehoef Sint-Oedenrode

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN / LIVE STREAM

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 of terugkijken 
via de livestream (m.u.v. agendacommissie) 
www.meierijstad.nl/videoregistraties. 

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

INFORMATIE GRIFFIE

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

25 JARIG BESTAAN ZWEMBAD DE MOLENHEY 
IN SCHIJNDEL

Op 28 oktober start de feestweek bij zwembad de Molenhey 
in Schijndel in verband met het 25-jarig bestaan. Alle lessen 
krijgen een feestelijk tintje. Kijk voor het feestprogramma op 
www.zwembaddemolenhey.nl.
Voor alle klanten met een geldig abonnement is er een 
leuke verrassing, meld u tijdens de feestweek bij de balie. 
Bent u nog geen klant en wilt u deelnemen aan een gratis 
proefl es? Meld u dan aan via 
zwembaddemolenhey@meierijstad.nl (let op: vol=vol). 
Besluit u na de proefl es zich aan te melden, dan betaalt u in 
de feestweek geen inschrijfkosten!
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BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD      

NIEUWS UIT DE RAAD 

NIEUWS UIT DE BUURT 

VRAAG VAN DE WEEK

OVERIG NIEUWS

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

GEMEENTE MEIERIJSTAD
Stadhuisplein 1   www.meierijstad.nl
5461 KN Veghel   info@meierijstad.nl
tel:  14 0413       @gemeentemeierijstad
Voor storingen kunt u      @GemMeierijstad 
bellen 14-0413      @gemeentemeierijstad    
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LAATSTE WEEK REGENTONACTIE

Deze week is de laatste week dat u met korting een 
regenton kunt kopen. Een regenton is handig en goed voor 
het milieu. Tot en met 30 oktober kunt u korting krijgen op 
de aanschaf van een regenton. Kijk voor de kortingsbon van 
€20,- en deelnemende winkels op 
www.meierijstad.nl/regentonactie2019.

BENT U DOOF EN WILT U EEN AFSPRAAK MAKEN?

Op maandag, dinsdag en donderdagochtend is er 
een gebarentaalvaardige medewerker aanwezig in de 
gemeente, die u kan helpen met vertalen.
Wilt u hier gebruik van maken, maak dan een afspraak met 
Mieke van Uden via info@meierijstad.nl. Als u erbij zet dat u 
een afspraak wilt maken met gebarentaal-ondersteuning, dan 
neemt Mieke van Uden zo snel mogelijk contact met u op!

EEN HELD BELT! 

Meierijstad vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten 
in een prettige en veilige sportomgeving en vraagt 
hierbij aandacht voor de start van de campagne ‘Een 
held belt!’. De campagne ‘Een held belt!’ is gestart om 
aandacht te vragen bij mensen die grensoverschrijdend 
gedrag meemaken of meegemaakt hebben. U kunt 
grensoverschrijdend gedrag vanaf nu melden bij de gratis 
hulplijn 088-368 68 13 die 24/7 te bereiken is.   
Uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst één op de acht 

sporters ervaring heeft met grensoverschrijdend gedrag 
en dat melding maken een drempel is. Met de campagne: 
‘Een held belt!‘ hopen we de drempel te verlagen en het 
onderwerp bespreekbaar te maken. 
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1. Tuinverlichting .....x

2. Vijverpomp .....x

3. Elektrisch tuingereedschap 

 - Bladblazer .....x

 - Heggenschaar .....x

 - 

4. TL-buis .....x

5. Feestverlichting .....x

6. Airconditioning .....x

7. Elektrisch muziekinstrument .....x

8. Consumentenelektronica

 - TV .....x

 - Radio .....x

 - 

9. Centrale ventilator .....x

10. Zonnebank .....x

11. CV-ketel .....x

12. Rookmelder .....x

13. Kleine elektrische apparaten

 - Weegschaal .....x

 - Föhn .....x

 - 

14. Keukenapparatuur

 - Mixer .....x

 - Magnetron .....x

 - 

15. Armaturen

 - TL-balk .....x

 - Schemerlamp .....x

 - 

16. ICT apparaten .....x

17. Cartridges .....x

18. Spaarlampen .....x

19. Huishoudelijke apparaten .....x

20. Elektrisch gereedschap .....x

21. Zonnepanelen .....x

22. Elektrisch speelgoed .....x

23. Beveiligings apparaten .....x

24. (Elektrische) auto .....x

25. (Elektrische) fi ets .....x

26. (Elektrische) scooter .....x

Hoeveel e-waste 
heb jij in huis?
En wat breng 
je weg?
Alles met een stekker of batterij 
is een apparaat. Hoeveel 
apparaten, lampen en armaturen 
(omhulsel van een lamp) heb jij 
in huis die kapot zijn of die je 
niet meer gebruikt? Kijk op 
heelhollandrecyclet.nl voor een 
e-waste inleverpunt in de buurt.

E-waste checklist

Heel Holland

Recyclehuis! 

Tel je apparaten/lampen en maak kans 
op één van de twee refurbished iPads!

-  Hoeveel elektrische apparaten/lampen 
denk jij in huis te hebben, ik schat .... stuks

-  Tel de apparaten/lampen in jouw huis en 
vul het in op deze lijst

-  Maak een foto van jouw ingevulde lijst

-  Stuur deze foto voor 10 november 2019 
o.v.v. ‘e-waste actie’ naar post@nvrd.nl

Winnaars ontvangen voor 1 december 2019 persoonlijk bericht.
e-waste

Iedereen
recyclet.

TEL 
MEE EN 

WIN!
Zo maak 
je kans:

DOE MEE MET DE E-WASTE ACTIE: TEL JE APPARATEN IN HUIS

Hoeveel apparaten en lampen heeft u in huis? Gebruik onderstaande afbeelding voor het invullen van het aantal elektrische apparaten. Wilt u kans maken op een iPad? Maak dan een foto 
van de ingevulde afbeelding en stuur deze voor 10 november naar post@nvrd.nl.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Kremselen 7   oprichten van een 

aannemersbedrijf met werkplaats
	 Kofferen	60		 aanleggen	van	een	kunstwerk
 Scheperweg  kappen van bomen
 perceel R221  
 Nabij buurtschap  Hooibrug over rivier De Dommel
 Oud Rijsingen  
 Nijnselseweg 24a   kappen van bomen t.b.v. de 

beoogde ontwikkeling van een 
zorgwooncomplex en diens 
landschappelijke inrichting

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Vogelsven  realiseren van een waterbassin
 ongenummerd  met pomphuis
 Ameroyenhof 2   plaatsen van een scootmobiel 

stalling
 Donderdonksedijk 12   splitsen woonhuis door plaatsen 

van een brandwerende muur 
t.b.v. woningsplitsing tussen twee 
woningen

VERDAGINGSBESLUITEN

 Ollandseweg 159   bouwen en milieuneutraal 
wijzigen van de inrichting i.v.m. 
realiseren van 2 bedrijfsruimten

   

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

 Koevering 16   (uitgebreid) uitbreiden van een 
bedrijfspand en het bouwen van 
een berging

ONTVANGEN MELDINGEN
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

 Kremselen 7   de melkveehouderij is omgezet 
naar jongvee en max 4 paarden/
pony's, het houden van 
vleesvarkens is beëindigd en 
oprichten aannemersbedrijf met 
werkplaats

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.
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