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UIT DE RAAD GELICHT
3 Kolommen van 82,6 mm breed
Lettertype Arial Regular
BEELDVORMENDE AVOND
28 NOVEMBER
Platte tekst
9 pt
interlinie 12 pt
Op het programma staan de volgende onderwerpen:
Subkop Arial Regular 9 pt interlinie 13 hoofdletter
achtergrond blauw zoals voorbeeld
• Startgesprek participatie hondenuitlaatbeleid
Hoe kunnen organisaties en inwoners bij het
hondenuitlaatbeleid betrokken worden? Hoe kunnen zij
invloed hebben hierop? Welke kaders gaan we daarbij
hanteren? In een startgesprek gaan raadsleden met
ambtenaren en belangstellenden hierover in gesprek.
Bent u benieuwd naar de invloed van inwoners en
organisaties? Wilt u meepraten over participatie bij het
NIEUWS UIT
DE
hondenuitlaatbeleid?
U bent
vanRAAD
harte welkom bij het
startgesprek op de beeldvormende avond.

Bestemmingsplan ‘Kindcentrum Nijnsel’
Het ontwerpbestemmingsplan maakt een nieuw
kindcentrum (school, kinderdagverblijf en gymzaal)
mogelijk. Het nieuwe kindcentrum wordt gerealiseerd 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.

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN / LIVE STREAM
Wilt u een vergadering bijwonen? U bent van harte welkom.
Alle vergaderingen zijn openbaar en in het bestuurscentrum
NIEUWS Aanvangstijd is 19.30
van OVERIG
Meierijstad in Sint-Oedenrode.
uur.
U kunt de vergaderingen ook thuis live volgen en
terugkijken via de livestream (m.u.v. agendacommissie)
www.meierijstad.nl/videoregistraties.

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

Vergaderdata in de komende periode:
12 december: Commissies
19 december: Raadsvergadering

INZICHT IN SCHULDENPOSITIE

Impressie nieuw kindcentrum (Bron: Frencken Scholl Architecten)

Onroerend Zaak Belasting
Uitgangspunt zijn de begrote opbrengsten in de
programmabegroting 2020. Hierbij wordt uitgegaan van een
indexering ten opzichte van 2019 van +2%.
Verder is bij de berekening van de tarieven op voorhand
rekening gehouden met te honoreren WOZ waarde
bezwaren, de leegstand per 1 januari 2020 bij niet-woningen
en een percentage van 0,5% oninbare belastingen.
Beschikbaarstelling krediet voor basisschool
“de Uilenbrink” te Veghel
Dit voorstel maakt het mogelijk om het bestaande gebouw
te renoveren, deels te vervangen door nieuwbouw en
deels uit te breiden, zodat een stabiele leerlingenpopulatie
van 483 kinderen gehuisvest kan worden. Daarbij wordt
nadrukkelijk ingestoken op een aardgasvrij, energieneutraal en fris schoolgebouw. Op deze manier wordt een
passende, duurzame en toekomstige huisvesting voor “de
Uilenbrink” gerealiseerd.

VERGADERSTUKKEN
GEMEENTE MEIERIJSTAD

tel: 14 0413
Voor storingen kunt u
bellen 14-0413

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

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 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.

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).

• Proces economische visie
Waar zetten we samen met het bedrijfsleven sterkere
NIEUWS UIT DE BUURT
en samenhangende accenten voor de economische
ontwikkeling van Meierijstad? Welke richtingen heeft de
raad hierbij voor ogen?
• Laaggeletterdheid
Wat zijn de ontwikkelingen? Hoe zit het met de voortgang
van VRAAG
het uitvoeringsplan
in 2018
is vastgesteld?
VANdatDE
WEEK

BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD

INFORMATIE GRIFFIE

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

Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel

Woensdag 27 november 2019
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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

Voor het eerst kan elke
Nederlander snel en
eenvoudig inzicht krijgen
in actuele informatie over
zijn schuldenpositie via Schuldenwijzer.nl. Hierop kunnen
burgers alle beslagen inzien die door gerechtsdeurwaarders
zijn gelegd bij derden, zoals beslagen op loon en pensioen.
De Schuldenwijzer is een initiatief van de Koninklijke
Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en Stichting
Netwerk Gerechtsdeurwaarders.
Burgers kunnen inloggen op Schuldenwijzer door middel
van hun DigiD en vinden hier de beslagen die door
gerechtsdeurwaarders zijn gelegd bij derden. Tevens kan
men hier zien over welke inkomsten geen beslag mag
worden gelegd.
In 2020 wordt de informatie in Schuldenwijzer uitgebreid
met alle informatie over schulden die bekend is bij
gerechtsdeurwaarders. Dan krijgen schuldhulpverleners,
wanneer zij daarvoor gemachtigd worden, direct inzicht in de
schulden van hun cliënten. Uiteindelijk is het de bedoeling
dat ook de schuldgegevens van bijv. de Belastingdienst en
het UWV aan Schuldenwijzer worden toegevoegd, zodat
daadwerkelijk een totaaloverzicht ontstaat.
Uitwisseling van gegevens is een belangrijke voorwaarde
voor het oplossen van schuldenproblematiek. Met
Schuldenwijzer kunnen gerechtsdeurwaarders zien in
welke situaties incassotrajecten geen zin hebben en
schuldhulpverleners kunnen sneller en beter hulp verlenen.
Burgers met schulden kunnen daardoor beter beschermd
en geholpen worden.
Kijk voor meer informatie op: schuldenwijzer.nl.
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In de periode december 2019 tot en met januari 2020
vinden op 16 locaties in Meierijstad informatieavonden
plaats. De aftrap is op woensdag 4 december om 19.00
uur in het stadhuis van Meierijstad aan het Stadhuisplein
1 in Veghel. ECM presenteert zich ook tijdens de
informatieavonden.
Isoleren loont
Isolatie van spouwmuren, vloer of dak is een concrete stap
die huiseigenaren kunnen zetten om hun energieverbruik
te verlagen. De investering wordt snel terugverdiend en de
woning wordt een stuk comfortabeler.
We nodigen woningeigenaren van harte uit om een
van deze avonden bij te wonen. Wij bieden hierbij de
gelegenheid om via een ervaren partij, woningisolatie te
laten uitvoeren op een financieel voordelige manier, maar
natuurlijk staat het eigenaren ook vrij om zelf een partij te
zoeken.

Afgelopen week hebben Pip Schevers en Inge van der Aa in
bijzijn van familie en vrienden een jeugdlintje ontvangen van
burgemeester van Rooij. Zij kregen deze onderscheiding
vanwege hun grote maatschappelijke betrokkenheid en het
vrijwilligerswerk dat zij verrichten.
Inge van der Aa (23) is één van de initiatiefnemers van de
coöperatie ‘Buitengewoon’ met als doel de leefbaarheid in
Boerdonk te behouden en te verbeteren.
Pip Schevers (15) heeft zich ingezet voor het bijzondere
gezonde kookproject bij Jongerencentrum De Kluis. Beiden
van harte proficiat met deze onderscheiding!

Behoefte-inventarisatie via vragenlijst
De gemeente vraagt inwoners met een fysieke of
verstandelijke beperking of ouderen voor wie het geen
vanzelfsprekendheid is om te sporten of bewegen om
een vragenlijst in te vullen. Ook welzijnsorganisaties,
vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen helpen
om deze vragenlijst te verspreiden. Hiermee worden de
wensen, belemmeringen en kansen in kaart gebracht. De
vragenlijst kan tot 30 november worden ingevuld en is te
vinden via
https://nl.surveymonkey.com/r/UnieksportenMeierijstad.
Wij stellen uw input zeer op prijs en verloten daarom 3
cadeaubonnen van bol.com ter waarde van €25 na afloop
van de enquête!
De Sportraad Meierijstad is als adviesorgaan betrokken bij
het ontwikkelen van de plannen.

START CAMPAGNE ‘MEIERIJSTAD ISOLEERT’
In Meierijstad start op 4
december de campagne
‘Meierijstad isoleert’. Ruim
12.000 woningeigenaren
met een woning van 1977 of ouder, worden deze week
door de gemeente benaderd om mee te doen met deze
campagne.
Campagne komt naar de mensen toe
Het isoleren van een woning is niet voor iedereen even
makkelijk om te doen. Daarom start de campagne
‘Meierijstad isoleert’ om woningeigenaren te informeren
over de mogelijkheden van isoleren, de kosten en
subsidiemogelijkheden. De campagne wordt uitgevoerd
in samenwerking met de ‘Energie Coöperatie Meierijstad’
(ECM) en ‘De Verbinding’.

kampioenen en Award-winnaars van voorgaande jaren en
andere informatie over de Sport Awards te vinden.
Sportief programma
Op 29 maart presenteren de sportverenigingen zich met
workshops, demonstraties en clinics.
Ook in 2020 gaan we er samen weer een geweldig
sportfeest van maken. Vertegenwoordigers van de
sportverenigingen denken mee over een programma dat de
kinderen aanspreekt. En we gaan de scholen informeren
over de vele sportieve mogelijkheden die middag, om dit
jaar nog meer kinderen kennis te laten maken met sport.
Want in Meierijstad geloven we in de kracht van sport.
Deze middag worden ook de jeugdige kampioenen in de
leeftijdscategorie 5 tot 18 jaar gehuldigd, de genomineerde
sporters beloond met een Sport Award en wordt de winnaar
van de publieksprijs bekend gemaakt. In de avond gaat het
feest verder voor de volwassenen.

Meer informatie over de data en locaties van alle
informatieavonden is te vinden op www.isolatiestad.nl.

MEIERIJSTAD NODIGT INWONERS UIT MENING TE
GEVEN OVER VERKEER EN VERVOER

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Ollandseweg 113B 	plaatsen van een dakkapel
voorzijde woning
Leeuwerik 55 	slopen van een tuinoverkapping
en het realiseren van een
carport
Rectificatie van de
wijzigen van het gebruik
omschrijving, deze
naar plattelandswoning
moet zijn: Sterrebos 7A van een bedrijfswoning

GEMEENTE ONDERZOEKT BEHOEFTEN
SPORTERS MET BEPERKING
In Meierijstad geloven we in de kracht van sport. Iedereen
die wil sporten, moet ook kunnen sporten. Er zijn inwoners
die hier wat meer hulp bij nodig hebben. Bijvoorbeeld
inwoners met een fysieke of verstandelijke beperking of
ouderen voor wie het geen vanzelfsprekendheid is om
nog te sporten of bewegen. Uit onderzoek blijkt dat deze
veelzijdige doelgroep minder sport in vergelijking met
inwoners zonder beperking. De gemeente Meierijstad wil
graag weten hoe dat komt om er op in te kunnen spelen.
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De gemeente vraagt inwoners, scholieren, werknemers en
bezoekers naar hun mening over mobiliteit in Meierijstad.
Via een online-enquête kan iedereen aangeven welke
thema’s binnen verkeer en vervoer ze belangrijk vinden én
welke knelpunten ze zien. Een interactieve plattegrond van
Meierijstad geeft ook de mogelijkheid om opmerkingen te
plaatsen bij specifieke plekken.
De enquête is te vinden op www.meierijstad.nl/mobiliteit en
staat open tot 1 februari 2020. Een papieren versie van de
enquête is verkrijgbaar in het stadhuis in Veghel en bij de
balies van het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode en het
Spectrum in Schijndel.
De antwoorden worden gebruikt om een duurzame
mobiliteitsvisie op te stellen.
In de duurzame mobiliteitsvisie komt te staan hoe
Meierijstad de komende jaren (tot 2030) om wil gaan
met thema’s als bereikbaarheid en verkeersveiligheid,
zoals auto, fiets- en voetgangersverkeer. Maar ook over
parkeren, openbaar vervoer, knooppunten, leefbaarheid,
verkeersveiligheid, positieve gezondheid, duurzame en
slimme mobiliteit en toegankelijkheid.
De verwachting is dat de mobiliteitsvisie eind 2020 klaar is.

NOMINEER UW FAVORIETE SPORTER VOOR SPORT
AWARDS MEIERIJSTAD 2019
De voorbereidingen voor de
Sport Awards zijn van start!
Afgelopen jaar hebben de
Sportraad Meierijstad en de
gemeente voor het eerst de
Sport Awards Meierijstad
georganiseerd. Een mooi
evenement, dat mogelijk werd
gemaakt door de kracht van de verenigingen en de inzet
van de sporters en vrijwilligers. In 2020 willen de Sportraad
en de gemeente hier opnieuw een groots sportfeest voor en
door sporters van maken. Dit vindt plaats op 29 maart bij ’t
Spectrum in Schijndel.
Nomineren kan nu al
Het nomineren van sporters kan tot 13 januari 2020 via
www.sportawardsmeierijstad.nl. Daar zijn ook de criteria, de

Evenementenvergunning
Markt 	14, 18, en 22 juni 2020 - 		
EK 2020

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Lieshoutseweg 34 a 	realiseren van een Bed &
Breakfast
Lieshoutseweg 34 	legaliseren van een bestaande
kapsalon
Noordelijke Randweg
plaatsen van lichtmastreclame
(mastnr. 45)
Johanna van
bouwen van een overkapping
Brabantlaan 34
en schutting en aanleg van
		
een inrit
Donderdonksedijk 9
realiseren van een
		
Bed and Breakfast
Kamille 3 en 5 	verbouwen van een bestaande
woning
VERDAGINGSBESLUIT
Kofferen 60

aanleggen van een kunstwerk

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
Rijtvenweg 5 	oprichten van een garage
met overdekt terras en een
opslagruimte

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
Jonker Marcus van
oprichten van een
Gerwenlaan 	gasdrukregelinstallatie in
kaststation (districtstation)
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.

