
beschikbaar te stellen om twee scenario’s uit te werken. 
Daarna wil het college een participatietraject starten met 
inwoners en cultureel maatschappelijke gebruikers in Sint-
Oedenrode voor een goede invulling van (een deel van) 
het voormalige gemeentehuis. Daar worden ook de andere 
genoemde gebouwen bij betrokken.

Het voormalige gemeentehuis in Sint-Oedenrode dat nu dienst doet 
als bestuurscentrum.

Omnipark de Brug Erp
De verenigingen van het Omnipark hebben samen met de 
gemeente, het waterschap en andere betrokken partijen 
een ontwikkelpad opgesteld voor het realiseren van een 
multifunctioneel (sport)park in Erp; een eerste integraal plan 
om Erp toekomstbestendig te maken, zowel op sport-, als 
op een breder maatschappelijk gebied. Aan de raad wordt 
gevraagd hiermee in te stemmen. 

Impressie van het Omnipark de Brug.

VERGADERSTUKKEN 

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? Kijk dan bij de 
vergaderstukken 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. 
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TERUGBLIK BEELDVORMENDE AVOND
26 SEPTEMBER

Tijdens de beeldvormende avond is gesproken over:
•  Grondstoff enbeleid / transitietraject grondstoff en en 

sociaal domein
•  Milieueff ectrapportage bij omgevingsvisie
Benieuwd hoe de sessies zijn verlopen? Kijk op 
www.meierijstad.nl/videoregistraties.

COMMISSIEVERGADERINGEN 3 OKTOBER

Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
Op de agenda staat:
• Tweede bestuursrapportage 2019
• Uitvoeringskrediet groenrenovaties
• Beleid openbare verlichting 2019-2030
• Beleidsplan gladheidsbestrijding

Mens en Maatschappij
Op de agenda staat:
•  Krediet uitwerking ontwikkelpad Omnipark De Brug te 

Erp
•  Principescenario’s voor toekomstige huisvesting 

gemeenteraad en griffi  e

RAADSVERGADERING 10 OKTOBER

De raad neemt op 10 oktober een besluit over de 
onderwerpen die op 3 oktober in de commissies worden 
behandeld. Voor de actuele stand van zaken: zie de 
vergaderstukken op www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

UIT DE RAAD GELICHT

Toekomstige huisvesting gemeenteraad, griffi  e en 
maatschappelijke gebruikers vastgoed Sint-Oedenrode
Na de fusie is er in het voormalige gemeentehuis van 
Sint-Oedenrode leegstand ontstaan. Er is een verkennend 
onderzoek uitgevoerd onder gebruikers van het Cultureel 
Centrum Mariendael, het voormalig gemeentehuis, het 
Heemhuis en de Dommeltoren. Om te komen tot kaders 
voor de invulling van het voormalig gemeentehuis is eerst 
een principebesluit van de raad nodig over de toekomstige 
huisvestingslocatie van de raad en de griffi  e. Het college 
vraagt aan de raad om een krediet van € 75.000,- 

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

Vergaderdata in de komende periode:
3 oktober: Commissievergaderingen
8 oktober: Agendacommissie (vergadercyclus november)
10 oktober: Raadsvergadering

VIDEO MEE IN DE RAAD

In een korte video van ‘Mee in de Raad’ wordt de inwoner 
meegenomen in het proces van de gemeenteraad. Van 
voorstel tot het besluit. Dit doen we om:
- Inwoners meer te betrekken bij de besluitvorming
- Te laten zien hoe de gemeente(raad) werkt
- Een specifi ek onderwerp/beleid uiteen te zetten en toe 
te lichten. 
In deze editie: horecavisie en –beleid Meierijstad. Wat is 
het voorstel, wat vinden inwoners en wat stemt de raad? De 
video’s zijn te vinden op het Facebook- en YouTubekanaal 
van de gemeente Meierijstad. 

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).

ZATERDAG 5 OKTOBER: FINALELOOP COPD
CHALLENGE 

In samenwerking met het Longfonds en Move2Improve, 
een organisatie die beweging bij COPD onder de aandacht 
brengt bij patiënten, heeft de Bas van de Goor foundation 
een Nationale COPD Challenge opgezet. Zestien tot 
twintig weken lang wandelen zorgverleners, zoals een 
longverpleegkundige, een longarts of een fysiotherapeut 
wekelijks met mensen met COPD. Ieder op zijn eigen 
tempo.

In Meierijstad is Fysiotherapie de Meierij uit Sint-
Oedenrode in samenwerking met de gemeente in mei 
2019 gestart met de COPD Challenge. Door middel van 
wandelbijeenkomsten hebben 23 enthousiaste deelnemers 
op een laagdrempelige manier meegedaan en is de eerste 
stap naar een actieve en gezonde(re) leefstijl gezet. 

De organisatie is trots op dit resultaat en wil de deelnemers 
daarom in het zonnetje zetten. 

Op zaterdag 5 oktober van 10.00 uur tot 11.00 uur vindt 
de afsluiting van de COPD Challenge plaats. Iets voor 
11 uur komen de deelnemers Park de Kienehoef in Sint-
Oedenrode binnen en zullen dan feestelijk onthaald worden. 
Natuurlijk is iedereen welkom om de deelnemers aan te 
komen moedigen.
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aangevraagd worden. Companen, het bedrijf dat het 
onderzoek voor de gemeente uitvoert, heeft een helpdesk 
waar de geënquêteerden terecht kunnen met vragen. 

De opgehaalde gegevens worden samen met de cijfers en 
informatie die er al is bij de gemeente, woningcorporaties, 
welzijnsinstellingen, politie etc. samengebracht in een 
leefbaarheidsmonitor. Deze monitor geeft op die manier een 
representatief beeld van de leefbaarheidssituatie van zo’n 
40 gebieden in Meierijstad en is naar verwachting begin 
2020 online te raadplegen. In diezelfde periode bespreekt 
de gemeente de uitkomsten van de meting ook samen met 
de wijk- en dorpsraden en de maatschappelijke partners.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘KINDCENTRUM
NIJNSEL’ TER INZAGE

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kindcentrum Nijnsel’ ligt met 
ingang van donderdag 26 september tot en met woensdag 
6 november 2019 ter inzage in het gemeentehuis. Dit 
ontwerpbestemmingsplan maakt het oprichten van een 
school, kinderdagverblijf en gymzaal mogelijk op de 
huidige locatie van basisschool Antonius van Padua aan 
de Jasmijnstraat 11 en 11a in Nijnsel. Op de locatie is 
momenteel al een basisschool, kinderopvang (van 0 tot 
12 jaar in diverse groepen) en gymzaal aanwezig. Deze 
bebouwing is aan vervanging toe.

Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op 
het bestemmingsplan kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl. 
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WORDT U ONZE NIEUWE DORPSGIDS?

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.  

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.

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 vanaf woensdag 2 oktober 2019 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.

6 OKTOBER OPEN DAG VERSPILLINGSFABRIEK

Jaarlijks verspillen we in 
Nederland tussen de 1,8 
en 2,5 miljoen ton voedsel. 
Dat komt overeen met 105 
tot 145 kilo per persoon per 
jaar. De Stichting Samen 
Tegen Voedselverspilling heeft als doel voedselverspilling in 
Nederland in 2030 met de helft terug te brengen.

In dit kader is op 6 oktober een open dag van 10.00 uur 
tot 16.00 uur bij de Verspillingsfabriek in Veghel. Deze 
dag laten bedrijven en organisaties zien wat u allemaal 
kunt doen om voedselverspilling tegen te gaan. Zo geeft 
het Voedingscentrum workshops waarin u uw kennis over 
voedselverspilling kunt testen. U krijgt tools om direct 
aan de slag te gaan, zodat ook u bij kunt dragen aan 
een #verspillingsvrij Nederland! Ook kunt u een virtueel 
kijkje nemen in De Verspillingsfabriek, in de keuken van 
restaurant Instock en een tomatenkas. U kunt verschillende 
producten proeven die gemaakt zijn met ‘verspild’ voedsel 
of een oplossing zijn voor verspilling, zoals de soepen uit de 
Verspillingsfabriek. Voor de kleinsten is er een kidscorner 
inclusief een kleurplatenwedstrijd. Er zijn verschillende 

presentaties. Tot slot krijgt ieder huishouden handige tools 
mee naar huis, zoals het eetmaatje en een praktische 
koelkaststicker.
Wat doen we in Nederland allemaal om voedselverspilling 
tegen te gaan en te verminderen? Kom naar de open dag 
en kijk hoe u minder voedsel kunt verspillen.

Toegang is gratis na aanmelding. U kunt zich aanmelden via 
www.samentegenvoedselverspilling.nl/opendag.

DUURZAME HELDEN VAN MEIERIJSTAD

Naar aanleiding van de oproep in deze krant en social 
media hebben we afgelopen week iedere dag een 
duurzame held in het zonnetje gezet. Dit in het kader van 
de Global Goals (doelen op het gebied van duurzaamheid) 
waaraan afgelopen week in heel de wereld aandacht is 
besteed. Dit zijn achtereenvolgens onze duurzame helden 
van gemeente Meierijstad: 

Maandag: Maayke Boon 
van Ostade uit Schijndel. Zij 
is erg betrokken bij natuur, 
milieu en ongelijkheid, maar 
wel op een kleine lokale 
manier.

Dinsdag: Jan Vogels uit 
Erp, Hij is varkenshouder 
en wil een voorbeeld stellen 
aan burgers en andere 
agrariërs door hen te 
inspireren en te informeren 
hoe de varkenssector kan 
verduurzamen.

Woensdag: Gerard Hendriks 
van Tafeltennisclub in 
Veghel. Hij heeft de wens 
om te kunnen sporten in een 
accommodaties met lage 
energielasten. ‘We moeten 
ook een steentje bijdragen 
aan een betere wereld’.

Donderdag: De werkgroep 
Fairtrade Meierijstad. Het 
doel van de werkgroep is 
het fairtrade denken en 
doen bekender maken bij 
de inwoners en bedrijven in 
Meierijstad. 

Vrijdag: Rob van Kaathoven 
uit Sint-Oedenrode. Actief 
‘als ontwikkelaar van morgen’ 
samen met bedrijfsleven 
en onderwijs. ‘Ik sta iedere 
ochtend op om te kijken hoe 
ik de wereld van morgen 
beter en mooier kan maken. 
Alleen kun je niks, samen 
ontwikkelen we voor morgen.

Meer informatie over de vijf helden is te vinden op 
www.meierijstad.nl/duurzaamheid.  

GEMEENTE ONDERZOEKT LEEFBAARHEID
IN MEIERIJSTAD

Heeft u de enquête al ingevuld?
Drie weken geleden hebben 19.000 huishoudens de 
uitnodiging voor een enquête over leefbaarheid ontvangen. 

De resultaten van de enquête helpen mee om te bepalen 
waar en op welke onderdelen de leefbaarheid en veiligheid 
in Meierijstad verbeterd kunnen worden. Een hoge 
respons is dus belangrijk. Om dit te stimuleren worden 10 
cadeaubonnen onder de deelnemers verloot van 40 euro. 
De enquête kan tot en met 5 oktober worden ingevuld. 
Dat kan online, maar er kan ook gratis een papieren versie 

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Ollandseweg 173   slopen van een afdak en het 

bouwen van een garage
 Hoogstraat 24   herbouwen van een woonhuis
 Schijndelseweg  plaatsen van een
 (mastnr. 3 )  lichtmastreclame
 Noordelijke Randweg  plaatsen van lichtmastreclame
 (mastnr. 45)   
 Johanna van  bouwen van een overkapping en
 Brabantlaan 34  schutting en aanleg van een inrit
 Bestseweg 1a  kappen van 4 bomen

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

Omgevingsvergunning
 Eerschotsestraat 42   uitbreiden van een Bed en 

Breakfast
 Hulst 20   verbouwen van een 

woonboerderij

Evenementenvergunning
 Dommelpark   27 t/m 29 september 2019 - 

Oktoberfest
 Kruising Kofferen,  29 september 2019 -
 Heuvel en Hertog  Pruuf t Sunt
 Hendrikstraat   

Drank en horecavergunning
 Hertog Hendrikstraat 1   slijterij Jumbo drank en 

horecavergunning

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER    

 Jekschotseweg 13a   plaatsen van een biomassa 
ketel in de voorruimte van de 
bestaande pluimveestal 3

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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