
commissies over hoe de punten te behandelen (hamer- of 
bespreekstuk).  

UIT DE RAAD GELICHT

Bestemmingsplan ‘de Geerstraat ongenummerd, 
Sint-Oedenrode’
Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een 
vrijstaande woning aan de Geerstraat in Sint-Oedenrode. 
De planlocatie heeft al een woonbestemming, maar er ligt 
geen bouwvlak. 

Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Veghel-Zuid, 
herziening Nederboekt
Het gaat om een bescheiden reparatie van het vastgestelde 
bestemmingsplan. In een deel van het plangebied dat al 
groenbestemming heeft, wordt extra groen aangeplant en in 
stand gehouden.  

Herinrichting Markt Sint-Oedenrode
In de mijlpalen van Meierijstad zijn middelen opgenomen 
voor ‘Sterk vitaal centrum Sint-Oedenrode’. In de 
Centrumvisie is een analyse gemaakt van (onder meer) 
het functioneren van het centrum van Sint-Oedenrode. Als 
belangrijkste actiepunt opgenomen om de Markt opnieuw 
in te richten om de verblijfskwaliteit te verhogen, waarmee 
bijgedragen wordt aan een sterk en vitaal centrum. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om hiervoor een 
voorbereidingskrediet van € 200.000,- beschikbaar te 
stellen. 

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:
12 december: Commissies
19 december: Raadsvergadering
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COMMISSIES 12 DECEMBER

Op 12 december vergaderen de commissies Ruimte, 
Economie en Bedrijfsvoering en Mens en Maatschappij. 
Fracties spreken zich in de commissies uit over de diverse 
voorstellen. 

Op de agenda’s staan: 

Mens en Maatschappij
•  Realisatiekrediet renovatie/vervangende nieuwbouw/

uitbreiding openbare basisschool ‘De Uilenbrink’ te 
Veghel

•  Uitwerking principescenario’s voor toekomstige 
huisvesting gemeenteraad en griffi  e

•  Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020-2023 Noord Oost 
Brabant

•  Verordening tot wijziging verordening maatschappelijke 
ondersteuning 2020 e.v. Meierijstad

•  Regiovisie en samenwerkingsovereenkomst beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang 2020 e.v.

Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
De bestemmingsplannen zijn aangemerkt als hamerstuk 
tenzij insprekers/fracties zich melden om hierover in te 
spreken.
•  Voorbereidingskrediet herinrichting Markt Sint-

Oedenrode
•  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 
Let op: de bestemmingsplannen zijn aangemerkt als 
hamerstukken. Alleen als er insprekers zijn, wordt in de 
commissie over deze onderwerpen gesproken. Voor de 
actuele stand van zaken: 
zie www.meierijstad.nl/gemeenteraad. 

RAADSVERGADERING 19 DECEMBER

Over alle onderwerpen die in de commissies worden 
behandeld, neemt de raad op 19 december een besluit. 
Dit gebeurt mede op basis van de adviezen van de 

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over deze onderwerpen weten? Kijk dan op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender
U kunt ook via een gratis app de vergaderstukken 
raadplegen. 
Wat moet u hiervoor doen?
- Download de app iBabs Pro
- Login met site: meierijstad
- Gebruikersnaam: burger
- Wachtwoord: burger

BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD

Wilt u aandacht vragen voor een bepaald onderwerp? Hebt 
u een boodschap voor de gemeenteraad? Stuur dan een 
mail naar griffi  e@meierijstad.nl. 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. 

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).

JONGSTE ZWERFAFVALRAPERS UIT ERP 
WEKELIJKS OP PAD

Iedere dinsdag uit school raapt een groepje vrienden en 
vriendinnen uit Erp trouw zwerfafval. Ze storen zich aan 
het afval dat rondslingert en willen Erp graag een stukje 
schoner maken. Met hun 10 en 11 jaar oud zijn zij de 
jongste zwerfafvalrapers in Meierijstad!
‘Wij zijn als gemeente heel blij dat inwoners hun handen uit 
de mouwen steken en iets doen aan het zwerfafval. 
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Het is geweldig dat deze kinderen gezamenlijk elke 
dinsdag zwerfafval rapen. Hopelijk zijn zij een voorbeeld 
voor anderen om ook iets tegen zwerfafval te doen,” aldus 
wethouder Harry van Rooijen.

Doe ook mee!
Raapt u ook al zwerfafval of wilt u dit gaan doen? Dan heeft 
de gemeente hiervoor knijpers, handschoenen en speciale 
zwerfafvalzakken beschikbaar. Volle zakken kunnen gratis 
ingeleverd worden bij de milieustraat. Stuur hiervoor een 
e-mail naar afval@meierijstad.nl.
Het rapen van zwerfafval zorgt niet alleen voor een schone 
omgeving, het is ook leuk om (samen) iets nuttigs in de 
buitenlucht te doen.

Duurzaamheid
Gemeente Meierijstad vindt duurzaamheid belangrijk en 
daarom draagt de gemeente op verschillende manieren bij 
aan een beter milieu. Gratis gastlessen op de scholen over 
dit onderwerp en vrijwilligers die zwerfafval rapen voorzien 
van knijpers en afvalzakken, zijn onderdeel van het ‘Plan 
van Aanpak Zwerfafval’ dat de gemeente heeft opgesteld. 

NIEUWJAARSONTMOETING

DATA AFVALINZAMELING 2020

Wilt u graag weten wanneer uw afval wordt 
opgehaald in 2020? Kijk dan nu op de 
afvalwijzer app of op www.mijnafvalwijzer.nl.

OPROEP JEUGDLINTJE: DRAAG IEMAND VOOR

Inge van der Aa uit Boerdonk en Pip Schevers ontvingen 
op 19 november 2019 het jeugdlintje van de gemeente 
uit handen van burgemeester Van Rooij. Zij ontvingen 
dit lintje voor hun grote betrokkenheid en het diverse 
vrijwilligerswerk dat zij verrichten. 

Kinderen en jongeren in de leeftijd tot en met 23 jaar komen 
voor het lintje in aanmerking. Vrijwilligerswerk doen bij 
een culturele vereniging of sportclub en hulp bieden aan 
mensen met een handicap of ziekte zijn enkele voorbeelden 
die goed kunnen zijn voor een jeugdlintje. Maar ook 
jongeren die activiteiten in de wijk organiseren voor een 
goed doel, langdurig voor een ziek familielid zorgen of een 
heldendaad hebben verricht, zijn geschikte kandidaten. 
Wilt u ook iemand voordragen voor een jeugdlintje? Neem 
dan contact op met kabinetszaken van de gemeente 
Meierijstad via 14 0413 of kabinet@meierijstad.nl.

MARKTPLAATS BESCHIKBAAR WEEKMARKT
SCHIJNDEL 

Op de zaterdagmarkt in Schijndel is een marktplaats 
beschikbaar van circa 16 strekkende meter voor de branche 
AGF.

Er geldt een inschrijfperiode van 12 tot en met 19 december 
2019. Bij meerdere inschrijvingen gelden de selectie 
criteria  zoals opgenomen in Hoofdstuk 2 artikel 5 van de 
marktverordening Meierijstad 2018  te vinden via: 
https://tinyurl.com/shwkasf.
Als u interesse heeft kunt in inschrijven via 
www.meierijstad.nl/marktplaats.

PUBLICATIE START VERKOOP GEMEENTELIJKE 
BOUWKAVELS  “DE BOLST TE ERP”

Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Meierijstad maakt hierbij bekend dat de 
gemeente start met de uitgifte van zes gemeentelijke 
bouwkavels in plan De Bolst te Erp.

In dit plan geeft de gemeente kavels uit ten behoeve van de 
bouw van vier vrijstaande woningen en en twee 2-onder-1-
kap woningen. De uitgifte van de kavels vindt plaats volgens 
een uitgifteprotocol, dat vanaf morgen (12 december) 
op de www.meierijstad.nl/debolst  te raadplegen is. In dit 
uitgifteprotocol is beschreven hoe geïnteresseerden zich 
voor een kavel kunnen inschrijven en op welke wijze de 
kavels worden verloot. Ook is hier het verkavelingsplan, het 
inschrijff ormulier en de grondprijzen terug te vinden. Vanaf 
12 december 2019 tot 3 januari 2020 kan voor een kavel in 
dit plan worden ingeschreven. 

PLAAGDIERENBESTRIJDING MEIERIJSTAD 
 
De gemeente is verantwoordelijk voor de bestrijding 
van plaagdieren (zoals ratten en eikenprocessierupsen) 
in het openbaar gebied. Bewoners en bedrijven zijn op 
eigen terrein zelf verantwoordelijk voor het voorkomen en 
bestrijden van deze dieren. 

Meldingen vanaf 2020 rechtstreeks bij gemeente 
Vanaf 1 januari 2020 kunnen inwoners rechtstreeks bij de 
gemeente een melding doen als zij plaagdieren signaleren; 
zowel plaagdieren in openbaar gebied als op eigen terrein. 
Dat kan heel eenvoudig via de gratis app MijnGemeente (of 
via de website of telefonisch 14-0413). 
Door uw melding rechtstreeks bij de gemeente te doen, 
komt dit direct bij de buitendienst van de gemeente terecht 
en dat scheelt tijd. (Tot 1 januari kunt u terecht bij het 
Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD), tel: 0317 – 
419660).

Dag  Gemeentehuis Veghel Nevenvestiging  Nevenvestiging 
    Sint-Oedenrode Schijndel/Spectrum  
dinsdag 17 december  8:30 tot 16.00 uur 8:30 tot 12:30 uur 8:30 tot 12:30 uur
woensdag 25 december  gesloten gesloten  gesloten
donderdag 26 december  gesloten gesloten  gesloten
vrijdag 27 december   gesloten gesloten  gesloten
woensdag 1 januari 2020 gesloten gesloten  gesloten
maandag 6 januari 2020 10.00 tot 17.00 uur 10.00 tot 20.00 uur 10:00 tot 12.30 uur

Dag  Milieustraat  Milieustraat  Milieustraat
   Veghel  Sint-Oedenrode Schijndel
dinsdag 17 december  08.00 tot 12.00 uur 12.30 tot 16.30 uur 12.30 tot 16.00 uur
woensdag 25 december  gesloten gesloten  gesloten
donderdag 26 december  gesloten gesloten  gesloten
woensdag 1 januari 2020 gesloten gesloten  gesloten

OPENINGSTIJDEN GFMEENTEHUIS EN MILIEUSTRATEN RONDOM KERST EN NIEUWJAAR

GEMEENTE MEIERIJSTAD 6 JANUARI 2020

Het gemeentebestuur van Meierijstad nodigt alle 
80.000 inwoners, ondernemers, verenigingen en 
instellingen uit voor de nieuwjaarsontmoeting 
van Meierijstad. 

Een avond vol diversiteit, met o.a. een bijdrage 
door Christel de Laat en een terugblik op 2019. 
Onder het genot van een hapje en drankje kunt 
u daarna nieuwjaarswensen met elkaar delen.

Iedereen is welkom om binnen te lopen op 
maandag 
6 januari 2020 tussen 19.30 – 22.00 uur in 
cultureel centrum ’t Spectrum, Steeg 9, 5482 WN 
in Schijndel.

U kunt parkeren op het evenemententerrein tegenover ’t Spectrum.

NIEUWJAARSONTMOETING
2020

Komde gij ok?

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Johan Frisostraat 44  uitbreiden van een woning
 Kremselen  bouwen van een woonhuis
 ongenummerd (kavel 5)  

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Koevering 16   uitbreiden van een bedrijfspand 

en het bouwen van een berging
 Nabij buurtschap  bouwen van de Hooibrug over
 Oud Rijsingen  rivier De Dommel

Evenementenvergunning
 Centrum Sint-Oedenrode  15 december 2019 - 

Winterbraderie

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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