
Inspreken
Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Wilt u 
aandacht vragen voor een ander onderwerp en hierop 
inspreken?
Neem dan contact op met de griffi  e 
(e-mail griffi  e@meierijstad.nl of tel. 14 0413). 
Aanmelden is mogelijk tot 27 november, 12,00 uur. 
De spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker. 

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:
26 november: Agendacommissie
28 november: Beeldvormende avond
12 december: Commissies
19 december: Raadsvergadering

VERGADERSTUKKEN

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

De vergaderstukken zijn ook via een gratis app te 
raadplegen. 
Wat moet u hiervoor doen? 
- Download de app iBabs Pro
- Login met site: meierijstad
- Gebruikersnaam: burger
- Wachtwoord: burger

MEEPRATEN?

Burgers en/of maatschappelijke instellingen kunnen op 
verschillende manieren hun stem laten horen of invloed 
uitoefenen op de mening van de raad. Dat kan o.a. door:
•  in te spreken bij een beeldvormende avond. U kunt 

inspreken op zowel geagendeerde als niet geagendeerde 
onderwerpen. 

•  in te spreken bij een commissievergadering. U kunt 
inspreken over onderwerpen die op de agenda staan (met 
uitzondering van benoemingen en voordrachten).

Uitgangspunt is vijf minuten per inspreker. Ondersteuning 
van de inspreekbijdrage met schriftelijk materiaal is 
mogelijk. Dit is vooraf toe te sturen aan de griffi  e. De griffi  e 
zorgt voor verspreiding onder de raads- en commissieleden. 
Meer informatie? Neem contact op met de griffi  e.

Brief aan de gemeenteraad
Naast de mogelijkheid om in te spreken tijdens 
vergaderingen kunt u ook een brief sturen. Hebt u een 
boodschap voor de gemeenteraad? Stuur dan een mail 
naar griffi  e@meierijstad.nl of per post naar Gemeente 
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AGENDACOMMISSIE 26 NOVEMBER

De agendacommissie stelt op 26 november de voorlopige 
agenda’s van de commissies (12 december) en de raad 
(19 december) vast.
Benieuwd wat er op de agenda staat? Kijk op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

BEELDVORMENDE AVOND 28 NOVEMBER

CHV Academy. Kinderen en jongeren worden geïnspireerd en 
gestimuleerd om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen in 
samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs.

Op het programma staan de volgende onderwerpen:

• Cultuurkade
Wat doet de Cultuurkade? Wat houdt cultuur- en 
erfgoedonderwijs in? Waar liggen accenten? Hoe is de 
samenwerking met andere (onderwijs)organisaties?

• Proces economische visie
Waar zetten we samen met het bedrijfsleven sterkere 
en samenhangende accenten voor de economische 
ontwikkeling van Meierijstad? Welke richtingen heeft de 
raad hierbij voor ogen?

• Startgesprek hondenpoepbeleid
Hoe betrekken we burgers bij de totstandkoming van en de 
besluitvorming over het hondenpoepbeleid? Welke kaders 
gaan we daarbij hanteren?

• Laaggeletterdheid
Wat zijn de ontwikkelingen? Hoe zit het met de voortgang 
van het uitvoeringsplan dat in 2018 is vastgesteld?

Meierijstad t.a.v. de griffi  e, 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. 

VIDEO MEE IN DE RAAD

Hoe maakt de gemeenteraad besluiten? En waar gaat 
het zoal over? In de video’s ‘Mee in de Raad’ wordt het 
proces van de raad doorlopen aan de hand van wisselende 
onderwerpen. 
De laatste editie gaat over ‘Speelvisie 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.

SLOOP VAN VOORMALIG FIORETTI COLLEGE
SINT-OEDENRODE

Van Liempd Sloopwerken gaat in opdracht van de 
gemeente de sloop en asbestsanering van het voormalig 
Fioretti College in Sint-Oedenrode uitvoeren. 
Vanaf 25 november wordt gestart met de machinale 
sloopwerkzaamheden. Veiligheid en kwaliteit staan 
daarbij voorop. Het handmatig strippen en saneren van 
het aanwezige asbest is dan reeds afgerond. Deze 
werkzaamheden worden volgens de geldende wet-  en 
regelgeving uitgevoerd.

De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.00 en 17.00 uur. 
De verwachting is dat de sloop circa 12 december wordt 
afgerond. Na 12 december wordt het terrein opgeruimd en 
aangevuld met zwarte grond en tenslotte ingezaaid.
Omwonenden zijn persoonlijk door middel van een brief 
geïnformeerd.
Heeft u vragen of opmerkingen voor of tijdens de sloop 
dan kunt u contact opnemen met de projectleider via e-mail 
sjors@avanliempd.nl of telefonisch: 0413-477979.
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GRATIS STROOIZOUT

Alle inwoners van 
Meierijstad mogen vanaf 
deze week gratis maximaal 
10 liter en instellingen 
maximaal 25 liter strooizout 
ophalen bij één van onze 
milieustraten. Kom tijdens 
de openingstijden naar de 
dichtstbijzijnde milieustraat 
in Meierijstad. Neem een eigen emmer of bak mee waar 
het zout in kan. Houd de weersvoorspellingen in de gaten 
en strooi zout voordat het gaat sneeuwen. Bewaar het 
strooizout op een droge plaats en strooi niet meer dan 10 
gram per m2. Kijk voor de openingstijden op www.meierijstad.
nl/milieustraat.

CURSUS ‘MIJN IDEE, EEN GOED IDEE?’ VOOR
RECREATIE ONDERNEMERS

In januari 2020 start de 
cursus ’Mijn idee, een 
goed idee?’ voor startende 
recreatie ondernemers 
in Meierijstad. Het doel is om startende ondernemers te 
helpen bij hun plannen. De cursus is een initiatief van het 
Startersnetwerk Meierijstad. Het startersnetwerk is een 
samenwerking van de gemeente Meierijstad, Rabobank en 
Platform Ondernemend Meierijstad (POM).

Gedurende 5 workshops worden de deelnemers 
geïnformeerd over thema’s van belang voor het zelf 
opstellen van het eigen bedrijfsplan, zoals marktanalyse, 
fi nanciële haalbaalheid en mogelijkheden met betrekking tot 
vergunningen.  
  
Ondernemingsplan schrijven en helpdesk 
Tussen de workshops schrijven ondernemers aan hun 
bedrijfsplan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 
digitaal model. Voor de periode dat het traject loopt kunnen 
deelnemers tussentijds met individuele vragen terecht bij 
het Startersnetwerk.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot en met 13 
december 2019 bij het Startersnetwerk: starters@pom.nl.
Als er vragen zijn, neem dan contact op met Erik van 
Nuland van de gemeente Meierijstad (06 222 48 460 of 
evannuland@meierijstad.nl).  De kosten zijn € 75,- voor het 
gehele traject.  

KINDERGEMEENTERAAD: LEERLINGEN
 IN GESPREK MET RAADSLEDEN

De gemeente organiseert op 25 november in samenwerking 
met ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat, een 
Kindergemeenteraad in het bestuurscentrum van Sint-
Oedenrode. De dag staat in het teken van kennis maken 
met de lokale democratie en kinderen laten ervaren hoe 
dit werkt. Aan dit project doen 30 leerlingen uit groep 8 van 
6 basisscholen mee. In het debat staan eigen concrete 
plannen voor klimaatbeheersing centraal: elke school 
mocht een projectvoorstel doen. Er zijn veel goede ideeën: 
van insectenhotels tot complete campagnes of duurzame 
producten. Aan het einde van de dag is er een echte 
raadsvergadering, voorgezeten door Burgemeester Van Rooij.

Tijdens deze dag in het bestuurscentrum van Sint-
Oedenrode voeren de 6 fracties, elk bestaande uit 5 
leerlingen, gesprekken met raadsleden van de gemeente. 
Zij vertellen de kinderen over hun werk en geven hun 
standpunten over het thema klimaatbeheersing. Met deze 
informatie kunnen de leerlingen hun projectvoorstellen goed 
onderbouwen.

‘s Avonds presenteren de verschillende fracties in een 
Kindergemeenteraadsvergadering hun project. De 

Kindergemeenteraadsvergadering wordt  vanaf 18.00 
uur voorgezeten door burgemeester Van Rooij. Ouders 
en leerkrachten kunnen dan plaatsnemen op de publieke 
tribune en de spannende discussie volgen die moet leiden 
tot het beste project. De gemeente stelt een bedrag van 
€ 2.500,- beschikbaar aan de school die met hun project de 
meeste stemmen krijgt.

De Kindergemeenteraad heeft als doel kinderen meer te 
betrekken bij politieke besluitvorming. Door ze zelf met 
politiek aan de slag te laten gaan, ervaren ze hoe politiek 
functioneert en hoe gemeentelijke besluiten tot stand 
komen. Een unieke kans om als kind daadwerkelijk invloed 
uit te oefenen op het gemeentebeleid.

PROJECT KWEEKVIJVERS: BEGELEID
LEREN EN WERKERVARING OPDOEN

ROC de Leijgraaf heeft samen met de gemeente het 
startsein gegeven voor het traject voor inwoners met een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt, die graag aan het 
werk willen. Het zogenoemde Kweekvijvers-project. De 
Kweekvijvers zijn onderdeel van het Werkgeversservicepunt 
Noordoost-Brabant (WSP) en is een regionaal initiatief. 
Binnen de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant helpt het 
WSP Noordoost-Brabant werkgevers bij hun zoektocht naar 
goed personeel.

Op dit moment zijn ruim 20 mensen met een uitkering 
van verschillende gemeenten in Noordoost Brabant 
aan de slag om te leren over beroepen in de Zorg en in 
Dienstverlening. Door kandidaten te laten werken leren ze 
het vak. De opleiding bestaat uit 3 dagen naar school en 2 
dagen werken bij een zorginstelling. De kandidaten krijgen 
persoonlijke begeleiding en het streven is dat ze uiteindelijk 
instromen in een betaalde leerwerkplek. 

In de sectoren Logistiek, Elektro, Installatietechniek, 
Schoonmaak, Vrachtautochauff eur en Personenvervoer 
heeft Kweekvijvers al goede resultaten behaald. 
Kweekvijvers is voortdurend op zoek naar bedrijven die 
stageplekken aan kunnen bieden.

Heeft u vragen over deze Kweekvijvers, heeft u 
stageplaatsen voor kandidaten of wilt u weten of een 
van deze Kweekvijvers mogelijk geschikt is voor één van 
uw kandidaten? Neem dan contact op met Pieter-Bas 
Mombers, Project medewerker Kweekvijvers op 06 - 25 71 
78 64 of via de email: pmombers@meierijstad.nl 

EXPOSITIE ‘MANTELZORGERS GESTRIPT 2.0’ 

De hele maand november 
is er een  expositie 
‘Mantelzorgers gestript 
2.0. Deze expositie hangt 
in het gemeentehuis in 
Veghel. Daarin ‘verstrippen’ 
10 jonge illustratoren 11 
mantelzorgverhalen.

De stripverhalen hebben 
elk een eigen tekenstijl en 
insteek, maar dienen allemaal 
hetzelfde doel: op een 
inspirerende en pakkende 
wijze de wereld en het unieke 
leven van een jonge mantelzorger verbeelden.

WEGWERKZAAMHEDEN N622 SCHIJNDEL-EERDE

In opdracht van Provincie Noord-Brabant voert Vermeulen 
Groep onderhoud uit aan het asfalt van diverse provinciale 
wegen. Een van deze wegen is de N622 (weg tussen 
Schijndel en Eerde). Herstel van het asfalt is noodzakelijk 
zodat de weg veilig en bereikbaar blijft. U kunt door de 
werkzaamheden overlast ervaren. De werkzaamheden 
gaan door als de weersomstandigheden dit toe laten.

Van 25 november tot en met 27 november                                                                                      
Volledige afsluiting van rotonde Schijndel (Eerdsebaan, 
Edisonweg) tot rotonde Eerde (Kapelstraat). In de periode 
van maandagochtend 25 november om 06.00 uur tot 
woensdagochtend 27 november 07.00 uur. Het verkeer kan 
er woensdag 27 november vanaf 06.00 uur wel langs.

Van 27 november tot en met 28 november                                                                                      
Volledige afsluiting rotonde Eerde van woensdagavond 
27 november om 21.00 uur tot donderdagochtend 28 
november 05.00 uur. Het verkeer kan er donderdag 28 
november tussen 06.00 en 21.00 uur wel langs. Afsluiting 
rotonde Eerde en werkzaamheden afrit A50 in de periode 
van donderdagavond 28 november om 21.00 uur tot 
vrijdagochtend 29 november 05.00 uur.

Van 29 november tot en met 1 december                                                                               
Vrijdag 29 november tussen 06.00 en 19.00 uur  kan het 
verkeer passeren over de rotonde Eerde, naar Schijndel 
en terug. Er is een volledige afsluiting van rotonde 
Schijndel (Eerdsebaan, Edisonweg) tot rotonde Eerde 
(Kapelstraat) op vrijdagavond 29 november om 19.00 uur  
tot zondagochtend 1 december 12.00 uur.

Er is een omleidingsroute ingesteld. 

AANDACHT VOOR HET KLIMAAT IN DE KLAS

Leerlingen uit groep 3 en 8 van Basisschool De Tuimelaar 
in Veghel kregen afgelopen vrijdag een gastles over het 
klimaat. Het klimaat is een belangrijk thema, dat juist veel 
invloed heeft op onze toekomst. De les behoort tot het 
educatief programma dat in samenwerking met Operatie 
Steenbreek gegeven wordt. 

Volgend jaar ontvangen alle kinderen van de basisscholen 
in gemeente Meierijstad een groeipapier met bloeiende 
boodschap. Het beschrijft wat kinderen zelf op school maar 
ook thuis kunnen doen om overlast van klimaatverandering 
te beperken. Na het lezen van de boodschap kan het 
groeipapier worden geplant. Deze groeiende en bloeiende 
boodschap heeft een positieve kracht, is verrassend en 
zorgt zeker voor verwondering bij de kinderen. Deze 
acties dragen eraan bij dat kinderen op een leuke, speelse 
en actieve manier bewust worden van de eff ecten van 
klimaatverandering.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning 
 Sterrebos 7 a  bouwen van een woning
 Kremselen  bouwen van een woonhuis
 ongenummerd  
 Hoogstraat 32 a  wijzigen van vee gegevens
 Emmausstraat 13  kappen van 2 bomen

GEACCEPTEERDE SLOOPMELDINGEN    

 Vresselseweg 40a   verwijderen van 
asbesthoudende materialen 

 Hulst 20   verwijderen van 
asbesthoudende materialen 

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER    

 't Achterom 9a  veranderen activiteiten
 Hoogstraat 32a  wijzigen van vee 

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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