
Bespreekstukken: 
•  Voorbereidingskrediet herinrichting Markt    

Sint-Oedenrode
•  Verordening tot wijziging verordening maatschappelijke 

ondersteuning 2020 e.v. Meierijstad
•  Uitwerking principescenario’s voor toekomstige 

huisvesting gemeenteraad en griffi  e

UIT DE RAAD GELICHT

Verordening tot wijziging verordening maatschappelijke 
ondersteuning 2020 e.v. Meierijstad
De huidige verordening moet worden aangepast. De 
belangrijkste wijzigingen zijn:
-  Voor iedereen een zelfde abonnementstarief (€ 19,- per 

maand per gezin, ongeacht hoeveel voorzieningen);
-  Uitdrukking van de zorg in uren in plaats van ‘schoon en 

leefbaar huis’.
Verder worden de beleidsregels en nadere regels op enkele 
onderdelen aangepast. 

Regiovisie en samenwerkingsovereenkomst beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang 2020 e.v.
De regiovisie vormt de basis voor verdere ontwikkelingen 
die vorm krijgen in de samenwerking met de regio’s Meierij 
en Bommelerwaard. Het gaat om inkoop beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang per 1 januari 
2021, doordecentralisatie per 1 januari 2022 en het 
uitvoeringsprogramma 2020.

Aanwijzing Kasteellaan 6 in Sint-Oedenrode als 
toekomstige herontwikkellocatie
Deze aanwijzing maakt het mogelijk om de kosten – 
vooruitlopend op het openen van een grondexploitatie 
– te activeren. Ook kan de BTW over de sloop- en 
leegstandsbeheerkosten worden teruggevraagd.

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. 
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COMMISSIES 12 DECEMBER

Op 12 december zijn de onderwerpen voor de 
raadsvergadering van 19 december in de commissies 
behandeld. De commissies hebben advies uitgebracht 
hoe de agendapunten in de raad te behandelen (hamer- 
of 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 VERGADERINGEN

Bent u benieuwd hoe de vergaderingen zijn verlopen? U 
kunt de vergaderingen terugkijken via www.meierijstad.nl/
videoregistraties. Bij het terugkijken, kunt u kiezen voor 
automatische ondertiteling.

RAADSVERGADERING 19 DECEMBER

De raad neemt op 19 december een besluit over de 
onderwerpen die in de commissies zijn behandeld. 
Op de agenda staan:
•  Benoeming burgercommissieleden (schriftelijke 

stemming). Voorstel is om mevrouw Troeijen en de heer 
Soedamah -op voordracht van de fractie van Hart- te 
benoemen tot burgercommissielid

Hamerstukken:
•  Verzoek nieuw onteigeningsbesluit voor realisatie 

bestemmingsplan Foodpark Veghel 2016
•  Bestemmingsplan De Geerstraat ongenummerd,   

Sint-Oedenrode
• Bestemmingsplan Kindcentrum Nijnsel
•  Hernieuwen bestemmingsplan Veghel-Zuid, herziening 

Nederboekt
•  Aanwijzing Kasteellaan 6 in Sint-Oedenrode als 

toekomstige herontwikkellocatie
• Belastingverordeningen Meierijstad 2020 
•  Regiovisie en samenwerkingsovereenkomst beschermd 

wonen en maatschappelijke opvang 2020 e.v.
•  Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023 Noord Oost 

Brabant
•  Realisatiekrediet renovatie/vervangende nieuwbouw/

uitbreiding openbare basisschool ‘De Uilenbrink’ te 
Veghel

Kerstreces
Vanwege het kerstreces zijn er de komende weken geen 
raadsbijeenkomsten. De eerstvolgende vergadering is op 9 
januari 2020. De agendacommissie vergadert dan over de 
nieuwe vergadercyclus.

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).

HEEFT U LAST VAN VUURWERKOVERLAST? 

De komende periode zijn 
politie en de BOA’s (Bijzondere 
Opsporings Ambtenaren) op pad 
om op verschillende locaties 
en tijden te controleren op het 
afsteken van vuurwerk. Zij 
aarzelen niet om direct in actie te 
komen bij meldingen van overlast. Uit voorzorg verwijderen 
wij ook een groot aantal afvalbakken en dichten deze af.
Minderjarigen (tussen 12-18 jaar) die vuurwerkoverlast 
veroorzaken kunnen een taak- of leerstraf verwachten. 
Onze BOA’s zijn bevoegd om hen door te verwijzen naar 
Halt die deze straf oplegt. 

Overlast kan gemeld worden via het reguliere nummer van 
de politie: 0900 – 8844.

Wanneer mag het wel? 
Vuurwerk mag van dinsdag 31 december 18.00 uur tot 
woensdag 1 januari 02.00 uur afgestoken worden. Deze 
afsteektijden zijn landelijk vastgesteld. 
Minderjarigen die buiten deze tijden vuurwerk afsteken 
kunnen rekenen op een straf in de vorm van een verwijzing 
naar Halt. Meerderjarigen krijgen een geldboete. In alle 
gevallen geldt dat het vuurwerk in beslag wordt genomen. 
Bij schade aan bijvoorbeeld prullenbakken, bankjes of 
andere zaken, doen wij altijd aangifte en verhalen de 
schade op de veroorzaker.

Help letsel voorkomen
De meeste ongevallen met vuurwerkletsel gebeuren 
op Nieuwjaarsdag met vuurwerk dat niet is afgegaan. 
De slachtoff ers zijn meestal jongeren tussen de 10 
en 19 jaar. Wij ruimen op maar kunnen niet overal 
tegelijk zijn. Daarom kunt u een handje helpen door 
(uw) vuurwerkafval direct te verwijderen. U kunt bij de 
plaatselijke vuurwerkverkoopadressen speciale afvalzakken 
halen. Deze kunt u in de maand januari gratis kwijt bij de 
gemeentelijke milieustraten.

Wij wensen iedereen een fi jne jaarwisseling en doen er 
alles aan om overlast door vuurwerk aan te pakken. 
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NOMINEER NU JE FAVORIETE SPORTER VOOR DE 
SPORT AWARDS MEIERIJSTAD

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 2020 bij ’t Spectrum in Schijndel.

Nomineren
Het nomineren van sporters kan tot 13 januari 2020 via 
www.sportawardsmeierijstad.nl. Daar zijn ook de criteria, de 
kampioenen en Award-winnaars van voorgaande jaren en 
andere informatie over de Sport Awards te vinden.
In de middag presenteren de sportverenigingen zich met 
workshops, demonstraties en clinics. 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.

BLIJF ALERT VOOR EEN ZORGELOZE KERST!

De kans op inbraak stijgt in de wintermaanden. Het is lang 
donker en veel mensen zijn niet thuis met de feestdagen. 
Even toosten bij de buren? Doe uw deuren en ramen op slot 
en blijf alert. Tussen de spontane straatborrels en vuurwerk 
vallen inbrekers minder op. 
Zo’n straatborrel is overigens wel een goed middel om 
uw buurtgenoten te leren kennen. En mensen die elkaar 
kennen zijn eerder geneigd een oogje in het zeil te houden! 

5 tips en instinkers voor tijdens de feestdagen:
-  Doe de deur op slot, ook als u maar even weg bent om de 

buren nieuwjaar te wensen.
-  Doe geen deuren open voor ‘bezorgers’ die met een vlotte 

babbel een appartementencomplex of portiek proberen 
binnen te komen. 

-  Zet geen verpakkingen van dure kerstcadeaus (‘Wow, een 
nieuwe Ipad!’) op straat. 

-  Leuk een kerstgroet plaatsen op social media vanaf je 
vakantieadres! Maar niet iedereen hoeft te weten dat u niet 
thuis bent…

-  Zorg voor een ‘bewoond huis’ als u de feestdagen ergens 
anders doorbrengt. Een duidelijk verlaten woning is een 
dankbaar doelwit. 

INZAMELING KERSTBOMEN 2020

Binnen de bebouwde kom
Kerstbomen worden 
ingezameld van 6 tot en met 
10 januari 2020. Leg uw 
kerstboom aan de straat op 
dezelfde dag dat uw GFT-afval 
wordt opgehaald. 
De kerstbomen worden door een andere wagen opgehaald 
dan de GFT-containers. Daardoor kan het voorkomen dat 
uw kerstboom eerder of later wordt opgehaald dan uw 
GFT-afval. 

Buitengebied
Woont u in het buitengebied en wilt u dat uw kerstboom 
gratis wordt opgehaald? Dan moet u dit uiterlijk 3 januari 
2020 doorgeven aan Van Kaathoven via telefoonnummer 
0413-481620. Uw kerstboom wordt tussen 6 januari en 10 
januari 2020 opgehaald op dezelfde dag als het GFT-afval. 
Leg de kerstboom op die dag gewoon aan de straatkant.

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2020 TOE!

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Jasmijnstraat 11a   plaatsen van een tijdelijk 

gebouw voor onderwijs en 
kinderdagopvang

  op de hoek van  herstellen van de toegang van
 Wilhelminastraat 17 en  de straat tot de garage
 Sofi astraat  
 Groene-Woud 1  verbouwen van een woning
 Nieuwstraat 46  kappen van 9 populieren
 Sluitappel 53   aanpassen en uitbreiden van 

een lichtreclame
  Onderstaande aanvragen zijn op verzoek van 

aanvrager ingetrokken 
 Evertsestraat 8  verbouwen van een woning
 Pastoor Hackenstraat  plaatsen van een hekwerk
 33B  
 Ollandseweg 139A  verbouwen van een woning

Evenementenvergunning
 Markt 13 en Markt 15   21 tot en met 25 februari 2020 - 

overdekt terras carnaval
 Van Rijckevorsel van  19 december 2019-Vuurwerkshow
 Kessellaan 1 Jeugdcarnaval 55 jaar

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Oude Lieshoutseweg 6a   realiseren van een kapsalon 
  aan huis

Evenementenvergunning
 Markt  20 t/m 25 februari 2020 

carnavalsactiviteiten Sint 
Oedenrode, Nijnsel, Olland en 
Boskant

 Sportpark de Neul    19 december 2019 - 
Vuurwerkshow Jeugdcarnaval 
55 jaar

VERDAGINGSBESLUITEN

 Nijnselseweg 24a   kappen van bomen t.b.v. de 
beoogde ontwikkeling van een 
zorgwooncomplex en diens 
landschappelijke inrichting

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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