
GEZAMENLIJKE COMMISSIE 29 OKTOBER 

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders 
de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 
aangeboden aan de gemeenteraad. De begroting is in te 
zien op https://meierijstad.begroting-2020.nl/. Op 29 oktober 
is er een vergadering van de gezamenlijke commissie REB 
en M&M. De behandeling in de gemeenteraad is op 
7 november. 

Inspreken
Wilt u inspreken over de begroting 2020 en de 
meerjarenraming 2021-2023? Meldt u zich dan aan bij de 
griffi  e (e-mail griffi  e@meierijstad.nl) voor 28 oktober, 12.00 
uur. De maximale spreektijd is vijf minuten per inspreker. 

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN / LIVE STREAM

Wilt u een vergadering bijwonen? U bent van harte welkom. 

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

BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD

Wilt u aandacht vragen voor een bepaald onderwerp? 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. 

INFORMATIE GRIFFIE

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

WAAR KAN IK PLASTIC-HEROES ZAKKEN HALEN 
VOOR MIJN PLASTIC AFVAL?

Op onderstaande locaties kunt u de zakken voor plastic- en 
drankverpakkingen krijgen:

• Gemeentehuis Stadhuisplein 1 Veghel 
• Milieustraat Doornhoek 3736 Veghel
• Albert Heijn, Cruijgenstraat 3, Erp
• Albert Heijn, Stadhuisplein, Veghel
• Jan Linders, De Boekt, Veghel 
• Jan Linders, Kerkstraat 40a, Erp
• Jumbo, Leo van de Weijdenstraat Veghel
• Lidl, De Kempen Veghel
•  Nevenvestiging gemeentehuis Burgemeester 

Wernerplein 1 Sint-Oedenrode

 Woensdag 16 oktober 2019    20   BRENGT MENSEN DICHTERBIJ. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE
  

SINT-OEDENRODE • NIJNSEL • BOSKANT • OLLAND  
 

MooiRooikrantDe

TERUGBLIK RAADSVERGADERING 10 OKTOBER

De raad heeft diverse besluiten genomen over:
• Tweede bestuursrapportage 2019
• Uitvoeringskrediet groenrenovaties
• Beleid openbare verlichting 2019-2030
• Beleidsplan gladheidsbestrijding
•  Krediet uitwerking ontwikkelpad Omnipark De Brug te 

Erp. 

TERUGKIJKEN VERGADERING

Bent u benieuwd hoe de vergadering is verlopen? 
U kunt de vergadering terugkijken via 
www.meierijstad.nl/videoregistraties

BEELDVORMENDE AVOND 24 OKTOBER

Op het programma staat: 

• Sociaal domein breed
Wat is de laatste ontwikkeling op de monitorings- 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?
Vervolgens 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 kan de gemeente op basis van een innovatieve manier 
van aanbesteden bij de bouw van nieuwe schoolgebouwen 
fi nanciële voordelen behalen?
Het bestuur van de stichting SAAM Scholen heeft de 
afgelopen jaren bewezen dat dit kan en zal deze aanpak 
toelichten aan de raad. 

Inspreken
Wilt u op één van deze 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 23 oktober, 12.00 uur. De spreektijd is maximaal 
vijf minuten per inspreker. 

• Milieustraat Eversestraat 1 in Sint-Oedenrode
• Alle supermarkten (behalve Aldi) in Sint-Oedenrode
• Alle supermarkten (behalve Aldi) in Schijndel
• Milieustraat Bogaard 2 in Schijndel
• Nevenvestiging Gemeentehuis Steeg 9 Schijndel

MEMORIAL DAY SCHIJNDEL

De herdenking van 75 jaar bevrijding van 
Schijndel en Wijbosch wordt volop gevierd! 
Op woensdag 23 oktober van 12.00 uur tot 17.00 uur vinden 
er diverse evenementen plaats. 

Er is een defi lé van voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. 
Zij rijden vanaf de Eerdsebaan in Wijbosch naar de markt 
in Schijndel. Tijdens en voor het vertrek van de talloze 
voertuigen zijn er diverse optredens, is er muziek en er is 
eten op het plein voor De Schakel in Wijbosch.

Ook passeert het defi lé Plein 44 in Schijndel waar eveneens 
feestelijke activiteiten plaatsvinden. Bij aankomst van 
het defi lé is er in de Sint Servatiuskerk op de markt een 
herdenkingsceremonie en aansluitend een kranslegging 
naast de kerk.

Wilt u ook Memorial Day in Schijndel beleven? Kom 
dan langs op 23 oktober. Voor meer informatie en een 
uitgebreider programma kunt u kijken op 
www.meierijstadherdenkt.nl/memorial-day-schijndel.

LAAT U INSPIREREN, BEZOEK EEN 
DUURZAAM HUIS

Al meer dan 400 
huiseigenaren in heel 
Nederland stellen hun woning 
open voor een bezoek op 
zaterdag 2 en 9 november.

Tijdens de Duurzame Huizen Route zijn er in het hele 
land huizen te bezoeken met verschillende duurzame 
maatregelen. Denk aan soorten isolatie, de warmtepomp 
of het duurzaam opwekken van energie. Ook laten steeds 
meer huiseigenaren met trots weten dat hun woning 
aardgasvrij is. Een bezoek aan een woning is een mooie 
manier om kennis en inspiratie op te doen. 

Inschrijven
Er zijn op de website allerlei soorten huizen te vinden, van 
vrijstaand tot een tussenwoning en van monumentaal tot 
nieuwbouw. Er is voor iedereen wat interessants te vinden. 
Als u uw plaatsnaam invult, worden de huizen bij u in de 
buurt getoond. U kunt ook zoeken op bouwjaar, type woning 
of onderwerp. 

Schrijf u in voor een bezoek via www.duurzamehuizenroute.nl.
Schrijf niet bij teveel huizen in, anders komt u in tijdnood. 
Vanwege de grote belangstelling is vroeg inschrijven een 
aanrader. Want vol is vol.
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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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ACTIE MILIEUSTRAAT: LEVER DRIE GLOEILAMPEN 
EN ONTVANG EEN GARTIS KAARTSPEL

Deze week is het nationale recycleweek. Lever deze 
week drie kapotte spaarlampen in bij de milieustraat en 
ontvang gratis een leerzaam wecycle kaartspel. Voor meer 
informatie kijk op www.heelhollandrecyclet.nl. 

ZATERDAG 26 OKTOBER: TWEEDE Q-CAFÉ 
MET EEN Q-KSKE 

Na de eerste Q-koorts-bijeenkomst van afgelopen maart 
in Sint-Oedenrode en daaropvolgend het eerste Q-café in 
het Pieter Brueghelhuis in Veghel organiseert de Q-koorts 
werkgroep Meierijstad een tweede Q-café-bijeenkomst 
voor Q-koorts-patiënten, hun partners en overige 
belangstellenden uit Meierijstad. De bijeenkomst heeft 
een informeel karakter en staat in het teken van elkaar 
ontmoeten, informeren en ervaringen delen met anderen. 
Dit alles onder het genot van een kop koffi  e met een 
Q-kske. 

Ook al bent u nog niet eerder geweest, u bent van harte 
welkom. De bijeenkomst is op zaterdag 26 oktober in 
het Pieter Brueghelhuis, Middelgaal 25, te Veghel van 

10.30 uur tot 12.30 uur. De inloop is vanaf 10 uur. U kunt 
zich aanmelden door het sturen van een e-mail naar 
q-werkgroep-meierijstad@hotmail.com.

ZONDAG 20 OKTOBER: KINDEREN UIT
MEIERIJSTAD BIJ RTL TELEKIDS 

Afgelopen 22 juni streden ruim 100 basisschoolkinderen 
uit Meierijstad om een plek in de fi nale van het populaire 
RTL Telekids programma Hou ’t Schoon de Afvalrace. Het 
spelprogramma maakt kinderen nóg bewuster van afval en 
van het belang van een schone leefomgeving.
De winnaars van de afvalrace wonnen een speciale prijs: 
een Meet & Greet met en een les vloggen van een heel 
bekende Nederlandse Youtuber! Kijk op zondag 20 oktober 
2019 naar het RTL Telekids programma Hou ’t Schoon 
de Afvalrace op RTL 8, om te zien hoe de kinderen uit 
Meierijstad streden om deze felbegeerde prijs. De herhaling 
wordt uitgezonden op zaterdag 26 oktober.

Deze activiteit was een onderdeel van de brede aanpak 
zwerfafval van de gemeente Meierijstad. Daarnaast 
kregen alle basisscholen in Meierijstad ook een lespakket, 
waarmee kinderen op een speelse manier bewuster 
worden van zwerfafval. Én worden er in oktober gastlessen 
gegeven op verschillende bassischolen, het Fioretti College 
en het Elde College.

‘UIT MET OUDERS’ IN VEGHEL EN SCHIJNDEL 

Op 28 oktober en op 4 november vinden er twee 
informatieavonden plaats, waarin ouders kennismaken met 
het uitgaansleven in Veghel en/of Schijndel.
Kom erachter welke voorzorgsmaatregelen er worden 
genomen om veilig te kunnen stappen. Hoe zit het met 
alcohol en drugsgebruik? Waar kunt u als ouders rekening 
mee houden?

‘Uit met Ouders’ bestaat uit drie workshops in diverse 
uitgaansgelegenheden in het centrum van Veghel en/
of Schijndel. Tijdens de workshops krijgt u tips, kunt u 
vragen stellen aan deskundigen en onderling ervaringen 
uitwisselen. Deze avond is alleen voor ouders.

De workshops worden verzorgd door:
•  Een medewerker van GGD Hart voor Brabant, die u 

informeert over het puberbrein en opvoeding. Kansen en 
risico’s.

•  Medewerkers van Novadic-Kentron en jongerenwerkers, 
die u informatie en handvatten geven over trends in 
drugsgebruik. Wat zijn partydrugs? Wat kan ik als ouder 
doen?

•  Eigenaren van diverse cafés en de politie, die u zullen 
informeren over de risico’s en knelpunten en het deurbeleid 
vanuit het oogpunt van de horeca. Andere onderwerpen zijn: 
Veiligheid bij het uitgaan. Wat komt uw puber tegen? Wat is 
de rol van de politie, van de horeca en van de ouders?

Voor het programma in Veghel en Schijndel en voor het 
aanmelden verwijzen wij u naar 
www.meierijstad.nl/uitmetouders.

‘BESTEMMINGSPLAN LIESHOUTSEDIJK 
ONGENUMMERD ’ VASTGESTELD

Het vastgestelde ‘Bestemmingsplan Lieshoutsedijk 
ongenummerd ’ ligt vanaf donderdag 17 oktober  2019 
voor een periode van 6 weken gedurende openingstijden 
ter inzage in het stadhuis van de gemeente Meierijstad, 
Stadhuisplein 1 te Veghel. Tegen het vaststellingsbesluit 

kan onder voorwaarden beroep worden ingesteld bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het bestemmingsplan voorziet in de oprichting van 
één Ruimte voor Ruimtewoning met daarbij behorende 
bijgebouwen op de locatie aan Lieshoutsedijk 
ongenummerd te Sint-Oedenrode, kadastraal bekend, 
sectie K nummer 62.
De stukken zijn ook raadpleegbaar op  
www.ruimtelijkeplannen.nl   
Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het 
bestemmingsplan en/of het besluit hogere waarden wet 
Geluidhinder, kunt u de volledige bekendmaking raadplegen 
op www.offi  cielebekendmakingen.nl.

ALLEMAAL AAN DE REGENTON!

Iedereen met een tuin kan gemakkelijk regenwater 
opvangen. Het is beter voor de natuur én goed voor uw 
portemonnee. U doet dit toch ook? Regenwater is prima 
te gebruiken voor planten en dieren, maar ook voor het 
lappen van de ramen! Een bijkomend voordeel is, dat het 
regenwater dat u opvangt niet in het riool terecht komt en 
niet onnodig gezuiverd hoeft te worden. Tijdens extreme 
regenval wordt het riool minder belast en bij droogte 
heeft u door het opgevangen regenwater minder schaars 
drinkwater nodig. De hele maand oktober kunt u een 
regenton met €20, - korting kopen. 
Kijk voor de deelnemende winkels op 
www.meierijstad.nl/regentonactie2019.

UITNODIGING

15 NOVEMBER 2019

GEMEENTE MEIERIJSTAD WIL HAAR 

ONDERNEMERS BEDANKEN!

Beste ondernemer,
 
Op 15 november 2019 is het de landelijke “Dag 
van de ondernemer”. Gemeente Meierijstad wil 
u als ondernemer bedanken voor uw tomeloze 
inzet door u uit te nodigen voor een gezamenlijk 
ontbijt en een inspirerende ochtend.
Deze zal plaats vinden op vrijdag 15 november 
a.s. van 08.00 uur tot 10.00 uur (inloop vanaf 
7.45 uur). 
Locatie: Gemeentehuis Meierijstad, 
Stadhuisplein 1 te Veghel. 

Aanmelden kan via 
www.meierijstad.nl/ondernemersontbijt 
Uiterlijke aanmelddatum; maandag 11 november.
Er zijn een beperkt aantal kaarten beschikbaar, 
dus meld je op tijd aan.
 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitno-
diging dan kunt u deze stellen via 
bedrijven@meierijstad.nl
Graag tot ziens op deze bijeenkomst! 

Met vriendelijke groet,   

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Meierijstad

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Donderdonksedijk 9  realiseren van een Bed and 

Breakfast
 Boskantseweg 58  kappen van bomen
 Ollandseweg 171  verbouwen van een woning

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Hoogeind 9   houden van een hondenpension 

met hondenkennel 
(nevenfunctie)

 Schietbergweg 24  bouwen van een woning
 Boskantseweg 72  verbouwen van een woonhuis

Evenementenvergunning
 Liempdseweg 31   18,19,25 en 26 oktober 2019 - 

King Leon

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

 Hoogstraat 20   (uitgebreid) uitbreiden van een 
varkensbedrijf (fase 1)

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.
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