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3 Kolommen van 82,6 mm breed
Arial Regular
COMMISSIES 29 Lettertype
EN 31 OKTOBER
Platte tekst 9 pt
12 pt
Op 29 en 31 oktober zijn interlinie
de onderwerpen
voor de
Subkop
Arial
Regular
9
pt
interlinie
13 hoofdletter
raadsvergadering van 7 november in de commissies
zoals
voorbeeld
behandeld. Deachtergrond
commissiesblauw
hebben
advies
uitgebracht
hoe de agendapunten in de raad te behandelen (hamerof bespreekstuk). Een hamerstuk betekent dat fracties
akkoord zijn met het voorstel. In de raad wordt hierover niet
meer gesproken. Een bespreekstuk wordt wel in de raad
besproken.

TERUGKIJKEN
NIEUWS VERGADERINGEN
UIT DE RAAD
Bent u benieuwd hoe de vergaderingen zijn verlopen? U
kunt de vergaderingen terugkijken via
www.meierijstad.nl/videoregistraties. Bij het terugkijken kunt
BENOEMING
LID GEMEENTERAAD
u kiezen
voor automatische
ondertiteling. MEIERIJSTAD

RAADSVERGADERING 7 NOVEMBER

NIEUWS
DE een
BUURT
De raad
neemt op 7UIT
november
besluit over de
onderwerpen die in de commissies zijn behandeld.
Op de agenda staan:
• Benoeming burgercommissielid (schriftelijke stemming)
• Benoeming lid van de Rekenkamercommissie
Meierijstad (schriftelijke stemming)
VRAAG VAN DE WEEK

Hamerstukken:
• Bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode,
Nijnselseweg 26’
• Bestemmingsplan ’Kom Schijndel, herziening Pastoor
van Erpstraat 2-8’
• Bestemmingsplan ‘Kom Schijndel, herziening Mgr.
Bekkersstraat
OVERIG ongenummerd’
NIEUWS (naast nummer 165)
• Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening
Prinsenkamp 6-8’
• Realisatiekrediet permanente uitbreiding openbare
Jenaplanbasisschool “de Ieme” te Veghel
• Krediet realisatie vervangende nieuwbouw Natuurtuin ’t
Bundertje
te Veghel
ONDERNEMEND
MEIERIJSTAD
• Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke
verordening Meierijstad (5e wijziging)
• Visie herstructurering centrum Veghel
Bespreekstukken:
• Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023
• Speelvisie Meierijstad

GEMEENTE MEIERIJSTAD

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

krant
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Stadhuisplein 1
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www.meierijstad.nl
info@meierijstad.nl
@gemeentemeierijstad
@GemMeierijstad
@gemeentemeierijstad

Verklaring van geen bedenkingen ontwikkeling Windpark
Veghel Win(t)d

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

UIT DE RAAD GELICHT
Bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode,
Nijnselseweg 26’
Met dit plan worden de distributieactiviteiten van BabyDump geconcentreerd op één bedrijfslocatie. De
huidige bedrijfsbebouwing wordt uitgebreid met een
bedrijfshal van circa 6.000 m2 (twee bouwlagen) en een
uitbreiding van de kantoorruimte met circa 1.200 m2 (2
bouwlagen). Er zijn geen zienswijzen ingediend op het
ontwerpbestemmingsplan.
Bestemmingsplan ‘Kom Schijndel, herziening Pastoor
van Erpstraat 2-8’
Dit plan maakt het ontwikkelen van 39 appartementen
mogelijk, verdeeld over drie appartementencomplexen.
Op het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen
ingediend.
Bestemmingsplan ‘Kom Schijndel, herziening Mgr.
Bekkersstraat ong.’
Door vaststelling van dit bestemmingsplan is de bouw van
een woning mogelijk (naast Mgr. Bekkersstraat 165). Er
zijn geen zienswijzen ingediend naar aanleiding van het
ontwerpbestemmingsplan.
Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening
Prinsenkamp 6-8’, Boerdonk
Door vaststelling van dit bestemmingsplan wordt de
bestemming ‘Agrarisch’ gewijzigd in ‘Wonen’.
Deze ontwikkeling vloeit voort uit het project
‘Omgevingsdialoog 2.0’, waarbij ontwikkelingen in het
buitengebied vanuit een groter geheel worden bekeken.
Bewoners, (agrarische) ondernemers en gebruikers zijn
niet alleen geïnformeerd, maar zijn actief betrokken bij de
planvorming. Er zijn geen zienswijzen ingediend op het
ontwerpbestemmingsplan.

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:
7 november:
Raadsvergadering
26 november:
Agendacommissie
28 november:
Beeldvormende avond

VERGADERINGEN NU INCLUSIEF PRESENTATIES
De gemeente werkt gestaag aan verbeteringen om de
digitale dienstverlening naar de inwoner steeds completer
te maken. Sinds kort worden de webcasts van de
vergaderingen (achteraf) ondertiteld weergegeven.
Daarnaast is het nu voor de kijker (live en achteraf) ook
mogelijk om tijdens een beeldvormende avond zelf door de
sheets van de presentaties heen te bladeren. De kijker kan
zelf kiezen of hij/zij naar de spreker, de sheets of beide (via
een splitscreen) kijkt als de beeldvormende avond wordt
gevolgd.
Zie ook het onderstaande voorbeeld met de verschillende
knoppen waarop men kan drukken.

INFORMATIE GRIFFIE
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).

GASTLESSEN OVER ZWERFAFVAL
De gemeente biedt alle scholen in Meierijstad gratis
gastlessen over zwerfafval aan. Op een leuke manier
worden kinderen bewust van de gevolgen van zwerfafval.
Want ook al zien wij het niet, zwerfafval verdwijnt nooit
vanzelf. Als het hard waait, waait het in de Dommel of Aa
waarna het in zee terecht komt. Of het wordt opgegeten
door dieren, die daar vaak aan overlijden.

Woensdag 6 november 2019
Leskoﬀertje en gastlessen
De gastlessen vormen een doorlopende leerlijn ‘van
zwerfafval tot grondstof’. Kinderen uit groep 5 en 6 leren
over de ‘Plasticsoep’ en kinderen uit groep 7 en 8 leren
hoe je van ‘Trash’ ‘Treasure’ maakt. Natuurlijk worden
ook de handen uit de mouwen gestoken en wordt er
opgeruimd in de wijk. Op het voortgezet onderwijs krijgen
kinderen gastlessen over zwerfafval, recycling, grondstof
schaarste en ze leren over de gevolgen daarvan voor
mens, dier, natuur en milieu. Het doel is het overdragen
van kennis aan de kinderen, ze bewuster maken van de
gevolgen van (zwerf)afval en ze daarbij aansporen tot
gedragsverandering.
Aanmelden voor gastlessen is nog mogelijk!
Aanmelden voor de gastlessen is nog mogelijk! Tot en
met december 2019 kunnen de lessen nog ingepland
worden. De gastlessen zijn geheel gratis en worden volledig
verzorgd door een ervaren gastdocent.
Scholen kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen
naar Duurzaam@facetgovernment.nl.

GELDPLAN MEIERIJSTAD
Heeft u te maken met veranderingen die grote invloed
hebben op de ﬁnanciële situatie van uw huishouden? Vaak
is het lastig om inzicht te krijgen in hoe uw geldzaken ervoor
staan, welke ﬁnanciële risico’s u loopt, hoe u die ﬁnanciële
risico’s kunt beperken en hoe u ﬁnanciële doelen kunt halen.

De
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worden in het idee of initiatief. De ﬁnanciële bijdrage is
maximaal 50% van de totale kosten met een maximum van
€ 10.000,-.

staan er 26 textielcontainers in Meierijstad. Kijk voor de
locaties bij u in de buurt op
www.meierijstad.nl/textielinzameling.

Dus loopt u rond met een goed idee? Of kent u iemand
met een goed idee? Dan kan dit fonds u helpen om dit
te realiseren. Voor meer informatie en aanmelden kunt u
terecht op www.meierijstad.nl/ideeenfonds.
U vindt daar informatie over de procedure, het
aanvraagformulier en de voorwaarden van deelname.

U kunt uw textiel ook gratis bij de milieustraat kwijt.

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u graag hulp bij het indienen van een
aanvraag, mail dan naar
burgerinnovatiefonds@meierijstad.nl.

PLEEGOUDERS GEZOCHT!
Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard
nodig, voor de pleegkinderen van nu maar ook die van de
toekomst. In principe kan iedereen pleegouder worden. Wat
telt is dat het kind een ﬁjne gezinssituatie krijgt, met zoveel
mogelijk stabiliteit, warmte en veiligheid. Iedere maand
wachten ongeveer 40 kinderen op een pleeggezin.
Bent u mogelijk geïnteresseerd in pleegouderschap? In
regio Noordoost Brabant is Stichting Oosterpoort een van
de grootste aanbieders op dit gebied. Meer informatie vindt
u hierover op www.oosterpoort.org of telefonisch via
0412- 46 53 00.

Tips
Geldplan Meierijstad is een handige manier om tips te
krijgen over geld. U krijgt tips om minder uit te geven en tips
om uw inkomsten te verhogen. Daarnaast krijgt u inzicht
voor als u geld overheeft en hoe u daar goede keuzes in
maakt. Mooi meegenomen deze tips, niet laten liggen dus!
Het Geldplan helpt u op weg om uw persoonlijke geldzaken
in balans te brengen en te houden, voor nu en in de
toekomst. Ga naar www.meierijstad.nl/geldplan en kies daar
het persoonlijk geldplan dat het beste past bij uw situatie.
Bijvoorbeeld:
• ‘Kom uit de geldzorgen’
• ‘Beter rondkomen’
• ‘Rondkomen met kinderen’
• ‘Studie (klein)kinderen’
• Bijna 18 jaar
Het Geldplan verwijst u naar vrijwilligers op het gebied van
thuisadministratie en naar medewerkers van de gemeente
Meierijstad als u extra hulp nodig heeft.
Heeft u hulp nodig i.v.m. ﬁnanciële problemen neem
dan contact op met onze klantmanagers schuldhulp
van Werkatelier Toegang. Vul het Aanmeldformulier
Schuldhulpverlening Meierijstad in op
www.meierijstad.nl/schuldhulp of stuur een e-mail
naar schuldhulp@meierijstad.nl of bel 14 0413. Een
professionele hulpverlener kijkt naar de oorzaak van uw
ﬁnanciële problemen en bespreekt met u hoe deze kunnen
worden opgelost.

Een project waar inwoners van Meierijstad beter van
worden?
Dien dan uw idee in bij het nieuwe ideeën fonds van de
gemeente Meierijstad. Dit fonds is in het leven geroepen om
nieuwe ideeën te stimuleren en ﬁnancieel te ondersteunen.
Voor welke ideeën?
U kunt hierbij denken aan een idee, dat een zetje nodig
heeft om uit te groeien tot een project, waar inwoners van
Meierijstad beter van worden. Een nieuw idee en/of een
vernieuwende aanpak en met een maatschappelijk positief
eﬀect voor inwoners van Meierijstad. Het is een pré als
onderwijsinstellingen, overheid en ondernemers betrokken

19 NOVEMBER: SUBSIDIE AVOND VOOR
INITIATIEVEN IN HET GROENE WOUD
Veel inwoners van Het Groene Woud voelen zich betrokken
bij hun mooie omgeving. En hebben ideeën over hoe die
omgeving nog mooier, aantrekkelijker of leefbaarder te maken.
Bent u een initiatiefnemer - particulier, (sociaal)
ondernemer, vereniging of stichting - in Het Groene Woud.
En heeft u een speciale vraag over het werven van fondsen
voor de ﬁnanciering van jouw initiatief? Meld u dan aan voor
de Maatwerk Fondsenavond op 19 november via
streekhuis@hetgroenewoud.com.
De avond vindt plaats in het Streekhuis, Keefheuvel 11a
in Liempde. De kosten bedragen € 50,- per project. Deze
kosten zijn voor het adviesgesprek waarbij uw initiatief
wordt getoetst aan mogelijke fondsen.
Aanmelden voor de Maatwerk Fondsenavond kan tot 14
november. Meer informatie kunt u vinden op:
www.hetgroenewoud.com/actueel/nieuws/
19-nov-maatwerk-fondsenavond.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Pastoor Hackenstraat 33b plaatsen van een hekwerk
Oude Lieshoutseweg 6a
realiseren van een kapsalon
aan huis
Wilgenstraat 21
vervangen van een dakkapel
Rooise Heide 12
herbouwen van een woning

LET OP VOOR BABBELTRUCS!
Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor:
van koeriers die een bloemetje komen brengen tot
nepverplegers die zogenaamd bloed komen prikken.
Criminelen gebruiken allerlei smoezen om uw wonin g
binnen te dringen. Trap niet in hun babbeltrucs!
Voor dat u de deur openmaakt:
Gebruik altijd eerst een raam- of deurspion, een deurketting
of kierstandhouder.
Als u niemand verwacht, doe niet open en neem niets aan
als u niets besteld heeft.
En vertrouwt u het toch niet? Maak hier dan altijd melding
van bij de politie, via 112 of 0900-8844.
Meer informatie: www.politie.nl/themas/babbeltruc.html.

TEXTIELINZAMELING
HEEFT U ONDERSTEUNING NODIG VOOR EEN
GOED IDEE DAT U WILT UITVOEREN?
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In Meierijstad wordt er nog te veel textiel en schoenen
bij het restafval gestopt. Dit is jammer, want textiel en
schoenen kunnen hergebruikt worden. Breng daarom
alle textiel, dus ook kapotte of versleten kleding, lappen
stof, vodden en schoenen naar de (ondergrondse) textiel
containers. Hiervoor hoeft u niets te betalen.
Aanbieden van textiel
Het textiel en schoenen levert u aan in gesloten zakken
bij de textielcontainers. Hierdoor blijft het textiel droog en
schoon. Schoenen bindt u per paar aan elkaar. Let op: te
grote zakken passen niet door de opening van de container.
De textielcontainers worden één keer per week leeggemaakt
op donderdag of vrijdag. Toch kan het zijn dat de
dichtstbijzijnde textielcontainer vol is. Zet de tassen met
textiel dan niet langs de container, maar ga naar een andere
container of kom op een later moment terug. Op dit moment

Evenementenvergunning
Sportpark de Neul

Bremhorst 1

19 december 2019 Vuurwerkshow Jeugdcarnaval
55 jaar
7 juni 2020 - Pop & Colour
Festival

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Schietbergweg
ongenummerd
Schootsedijk 35

Standplaatsvergunning
Markt

aanleggen van een inrit
plaatsen van een
teeltondersteunende
voorzieningen met
zonnepanelen

1 december 2019 tot en met
1 januari 2020 - verkoop van
oliebollen

VAN RECHTSWEGE VERLEENDE VERGUNNING
Fitselsteeg 15

gebruiken van een bestaande
stal voor statische opslag

VERDAGINGSBESLUITEN
Eversestraat 8

verbouwen van een woning

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.

