
Fracties spreken zich in de commissies uit over de 
diverse voorstellen. Op basis van de adviezen vanuit de 
commissies neemt de raad op woensdag 27 februari 
hierover een besluit. 

Wilt u inspreken?
Meldt u dan aan bij de griffi  e. Dit kan zowel telefonisch 
14 0413 als via e-mail griffi  e@meierijstad.nl. U kunt zich 
aanmelden tot 20 februari, 12.00 uur.
Houdt u er rekening mee dat de vergaderingen live worden 
uitgezonden en via de website terug te kijken zijn. 

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN 

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.

Livestream/terugkijken
U kunt de vergaderingen ook thuis live volgen via de livestream 
(m.u.v. agendacommissie) www.meierijstad.nl/videoregistraties. 
De vergaderingen zijn daar ook terug te kijken. 

LEERLINGEN VOORTGEZET ONDERWIJS 
GAAN AAN DE SLAG MET POLITIEK 

Voor de eerste keer worden voor alle scholen voor het 
voortgezet onderwijs in Meierijstad politieke jongerendagen 
gehouden. Het thema is: ‘Alcohol & Drugs en Jeugd’. Om 
een beeld te krijgen van beleid- en besluitvorming gaan 
leerlingen aan de slag met politiek. Dit doen zij door zelf 
het politieke proces te doorlopen: van het maken van een 
voorstel tot het nemen van een besluit. 

Aftrap
Het Elde College is het eerst aan de beurt. Op woensdag 
20 februari gaan 80 leerlingen in gesprek met raadsleden 
en ambtenaren om tot een concreet voorstel te komen. Ook 
gaan ze met elkaar in debat. Zo ervaren ze wat het is om 
een voorstel te onderbouwen en te verdedigen.

Commissievergadering
In de commissie presenteren leerlingen hun voorstellen en 
gaan hierover met elkaar in discussie. Uiteindelijk wordt er 
gestemd en zal duidelijk worden welk voorstel op de meeste 
steun kan rekenen.
Tot slot maken we bekend welke groep het beste idee heeft, 
wie de beste debater is en wie de beste groepsvoorzitter is 
.In juni organiseren we wederom politieke jongerendagen. 
Leerlingen van het Fioretti College en het Zwijsen College 
gaan dan aan de slag met politiek.

DENK MEE OVER DE A2 EN N2 RANDWEG 
EINDHOVEN EN DE A50, NU EN STRAKS

 
Door de sterke economische groei neemt ook de drukte op 
de wegen toe. Naar verwachting ontstaan problemen met 
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BEELDVORMENDE AVOND 14 FEBRUARI

Tijdens de beeldvormende avond vindt informatie-
uitwisseling plaats. Vaak gaat het om informatie die het 
college met de raad wil delen. Ook is er ruimte om met 
elkaar van gedachten te wisselen. Standpunten worden op 
deze avond niet ingenomen.
Op het programma staan de volgende onderwerpen:
• Horecabeleid 
Schets van het proces, de kaders en de tot nu toe 
opgehaalde informatie. Daarna gaan raads- en 
commissieleden in gesprek over het toekomstig 
horecabeleid. Welke thema’s zijn belangrijk? Welke 
gedachten en ideeën zijn op voorhand mee te geven?
• Detailhandelsbeleid
Schets van het proces, de kaders en de tot nu toe 
opgehaalde informatie. Daarna gaan raads- en 
commissieleden in gesprek over het toekomstig 
detailhandelsbeleid. Welke thema’s zijn belangrijk? Welke 
gedachten en ideeën zijn op voorhand mee te geven. 
• Bedrijventerreinenvisie Meierijstad
Wat zijn de eerste bevindingen vanuit het participatietraject? 
Wat zijn mogelijk richtingen van de visie? Hoe om te gaan 
met dilemma’s?
• Bereikbaarheid bedrijventerreinen
Wat is het belang en de strategie? Hoe werken we samen 
met het bedrijfsleven? Welke projecten lopen er en wat 
is de samenhang ertussen? Hoe draagt dit bij aan de 
bereikbaarheid van Meierijstad en andere ambities zoals 
leefbaarheid en duurzaamheid?

COMMISSIES 21 FEBRUARI

Mens en Maatschappij
•  Wijziging statuten stichting Katholiek en Openbaar 

Primair Onderwijs Schijndel
•  Centrumregeling regio Meierij Wmo 2020 met betrokken 

gemeenten
•  Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020 

met betrokken gemeenten

Ruimte Economie en Bedrijfsvoering
•  Bestemmingsplan ‘Veghel-Noord, herziening Geerbosch 

6a en Spoorlaan ong.’
• Citymarketingbeleid
• Vrijstelling leges voor non-profi t instellingen
• Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid
• Beheerstrategie verhardingen 2019-2023 
• Beheerstrategie civiele kunstwerken 2019-2027

doorstroming op de A2 en N2 Randweg Eindhoven en de 
A50 tussen Veghel en Eindhoven als de groei doorzet.
Uit onderzoek blijkt dat er over vijf jaar tien procent meer 
gereden wordt dan in 2017. En dat het reistijdverlies in 
2023 met 35 procent toeneemt. Dat geldt ook voor de A2 
en N2 Randweg Eindhoven en de A50 tussen Veghel en 
Eindhoven. Het doel van de probleemanalyse is inzicht 
te krijgen waar en waarom knelpunten ontstaan die de 
bereikbaarheid en doorstroming van de regio belemmeren. 

Denk mee!
Om deze probleemanalyse goed te kunnen maken 
zijn uw ervaringen en verbetertips nodig om het 
bereikbaarheidsprobleem van Eindhoven zo goed mogelijk 
in beeld te brengen en te komen tot de juiste oplossingen. U 
kunt meedoen door u aan te melden op: 
www.smartwayz.nl/nl/reizigers/doe-mee/ 

‘SLIMME VERKEERSLICHTEN’ ZORGEN VOOR
EEN BETERE DOORSTROMING

De N279 Veghel-Asten verbindt woon- en werklocaties 
tussen Veghel en Asten en in de regio. Ook heeft de weg 
een grote rol in het bereikbaar en leefbaar houden van 
de regio Zuidoost-Brabant. Door de inzet van slimme 
verkeerslichten in het najaar van 2019 op het traject van 
de N279 in Veghel (vanaf de aansluiting De Amert tot en 
met de aansluiting Rembrandtlaan) gaat er een betere 
doorstroming plaatsvinden. De slimme verkeerslichten 
kunnen communiceren met vrachtwagens die voorzien 
zijn van een speciale techniek. Al vanaf grote afstand is er 
contact tussen de vrachtwagen en het verkeerslicht en krijgt 
de vrachtwagen groen licht. Kijk voor een video-impressie 
op https://bit.ly/2Dzw5bX.

OPROEP RUIMTEBEHOEFTE MAATSCHAPPELIJK 
VASTGOED SINT-OEDENRODE

De gemeente streeft naar een gezonde fi nanciële exploitatie 
en optimaal ruimtegebruik van gemeentelijke gebouwen. 
Daarom start de gemeente een verkennend onderzoek 
naar het gebruik en de exploitatie van het voormalige 
gemeentehuis, Mariëndael, de Dommeltoren en het 
Heemkundehuis in Sint-Oedenrode. Hiervoor gaat zij 
gesprekken voeren met de huidige gebruikers. 
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Voor een compleet beeld van de ruimtevraag aan 
maatschappelijk vastgoed in Sint-Oedenrode voor 
genoemde locaties, wil de gemeente ook graag in 
contact komen met andere toekomstige maatschappelijke 
gebruikers met een vraag naar ruimte. Dus heeft uw 
organisatie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en 
welzijn behoefte aan ruimte,
meld u dan aan via vastgoedsintoedenrode@meierijstad.nl. 

MELDINGEN OVER INZAMELING PLASTIC AFVAL

Regelmatig komen er meldingen binnen over plastic zakken 
die blijven liggen in de straat na de inzameling. 

De redenen waarom de zakken niet zijn meegenomen 
kunnen verschillend zijn, namelijk:
- Zak is niet dichtgeknoopt
-  Zak staat te laat buiten of op de verkeerde dag   

(zie afvalwijzer app) voor de juiste inzameldag
-  Zak is vervuild met bijvoorbeeld luiers, blik of ander afval 

dat niet thuishoort in de plastic zak. Blik hoort bij het 
restafval in de grijze container en luiers kunt u naar de 
luiercontainers brengen.

De zakken die met ander afval gevuld zijn of niet 
dichtgeknoopt zijn, beplakt de inzamelaar met een gele 
sticker om de afzender te informeren. Laat de zak niet 
liggen, maar haal het verkeerde afval eruit en biedt de zak 
opnieuw bij de volgende inzameling aan. 

Het is van groot belang dat u alleen plastic afval in de 
plastic zakken doet, om te voorkomen dat de inzamelaar de 
zakken niet meeneemt. 
Spreek ook uw buren hierop aan. Het is in het belang 

van de hele straat dat het afval op de juiste manier wordt 
aangeboden en er geen rommel ontstaat op straat. Als u 
twijfelt wat er in de plastic zak mag, kijk dan op 
www.meierijstad.nl/afval2019 bij afval ABC. 

Als u van mening bent dat u tijdig, een dichtgeknoopte zak 
met alleen plastic afval heeft klaargezet en deze is niet 
opgehaald, dan kunt u met afvalinzamelaar Van Kaathoven 
bellen via 0413- 48 16 20.

BRENG LUIERZAKKEN TIJDENS OPENINGSTIJDEN 
EN PLAATS ZE IN DE CONTAINER!

Regelmatig komen er meldingen binnen van overlast bij de 
verschillende luiercontainers bij kinderdagverblijven. Het 
is belangrijk dat u de luierzakken in de container doet. Als 
u dat niet doet, neemt de inzamelaar deze niet mee. Is het 
kinderdagverblijf gesloten of de container vol, breng dan uw 
luierzakken naar een andere container of de milieustraat. 
Hieronder vindt u de adressen van de kinderdagverblijven 
die een luiercontainer hebben en de openingstijden:

•   KDV de Blokkendoos, Europalaan 20 Schijndel (open 
van 7.00 uur tot 18.00 uur) 

•  KDV de Vlieger, Langstraat 14 Schijndel Open van 
(open van 7.30 uur tot 18.00 uur) 

•  Kinderdagverblijf De Verbinding, Cathalijnepad 1 Sint-
Oedenrode (open op woensdag 12.00 uur tot 18.30 uur 
en vrijdag van 14.00 uur tot 18.30 uur) 

•  KDV ’t Egeltje, Bleekweide 19 Keldonk (open maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.30 uur tot 18.00 
uur) 

Ook kunt u terecht bij de drie milieustraten. Voor 
openingstijden kijk op www.meierijstad.nl/afval2019 of uw 
afvalwijzer app.

AFVAL VOOR DE MILIEUSTRAAT?  
NEEM UW PINPAS MEE!

Op dit moment kan de druppel om technische redenen 
nog niet worden gebruikt. U kunt bij de milieustraat betalen 
met uw pinpas. Nog geen druppel ontvangen? Neem dan 
contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0413.
De ‘druppel’ is een klein pasje dat ieder huishouden in 
Meierijstad éénmalig automatisch thuis ontvangt. Deze 
hoort bij uw woning en staat geregistreerd op uw adres. 
U gebruikt de druppel bij de milieustraten, echter om 
technische redenen werkt deze nog niet. We informeren u 
zodra deze werkt.

ONDERZOEK WOONWENSEN 

De gemeente onderzoekt samen met de corporaties de 
woonwensen van haar inwoners. Bent u tevreden over 
uw huidige woning? Of denkt u er misschien over om te 
verhuizen? Waar en hoe zou u dan willen wonen? De 
gemeente gebruikt dit onderzoek om te bepalen of het 
woonbeleid moet worden aangepast.

Afgelopen week ontvingen 12.000 huishoudens en 3000 
thuiswonende jongeren een brief met een link naar de 
vragenlijst. Onderzoeksbureau Companen uit Arnhem 
voert dit onderzoek voor de gemeente uit. Wij vinden het 
belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die een uitnodiging 
ontvangen aan het onderzoek meedoen. De uitkomsten 
communiceren wij later in dit jaar. 
Indien u geen uitnodiging ontvangt van de gemeente kunt u 
toch deelnemen. Deze vragenlijst is via 
www.companen.nl/onderzoek/no-brabantopen digitaal 
beschikbaar.

Wat gebeurt er met de resultaten? 
De resultaten van eerdere woonwensenonderzoeken 
zijn meegenomen in het traject waaruit de Woonvisie 
is voortgekomen. Voor de uitvoering van de Woonvisie 
nemen we de nieuwe resultaten mee. Voor de 
woningbouwprogrammering nemen we ook de resultaten 
mee van de onlangs gehouden ronde per dorpskern naar de 
specifi eke woonbehoefte in die kernen. 

ONTWERP EXPLOITATIEPLAN ‘HERZIENING 
EXPLOITATIEPLAN FOODPARK VEGHEL 2018’ 

Het ontwerp exploitatieplan ‘herziening exploitatieplan 
Foodpark Veghel 2018’ voorziet in de actualisatie van 
het verhaal van kosten en stelt regels ten aanzien van de 
ontwikkeling van ‘bedrijventerrein Foodpark Veghel’.

Voor het indienen van een zienswijze, kunt u de volledige 
bekendmaking raadplegen op 
www.offi  cielebekendmakingen.nl.

ONTWERP 3E HERZIENING EXPLOITATIEPLAN
VEGHELS BUITEN, OUDE ONTGINNING 

Het ontwerp 3e herziening exploitatieplan ‘Veghels Buiten 
Oude Ontginning’ voorziet in de actualisatie van het verhaal 
van kosten en stelt regels ten aanzien van de ontwikkeling 
van ‘Veghels Buiten Oude Ontginning’.

Voor het indienen van een zienswijze, kunt u de volledige 
bekendmaking raadplegen op 
www.offi  cielebekendmakingen.nl.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Evenementenvergunning
 Laan van Henkenshage  29 en 30 juni 2019 - VVROOI  
  Beachvolleybaltoernooi
 Sint-Oedenrode 25 mei 2019 - 55e ELE Rally -
  4e ELE Shortrally - 2e ELE 
  Historic Rally

Omgevingsvergunning
 Rijtvenweg  aanleggen van    
 ongenummerd  teeltondersteunende 
  voorzieningen en het realiseren
  van een waterbassin met 
  pomphok
 Lieshoutseweg 78b realiseren van een    
  terrasoverkapping
 Prinsenhoefstraat 2  kappen van een boom
 Nijnselseweg 26  uitbreiden van een    
  distributiecentrum

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

Omgevingsvergunning
 Alfred Nobelstraat 18 uitbreiden van een    
  bedrijfsgebouw
 Heuvel 21  verbouwen van een voormalige  
  jongerensoos tot woning
 Eerschotsestraat 42  opstarten van een B&B
 Heuvel 21  uitvoeren van    
  sloopwerkzaamheden
 Lieshoutsedijk 9  vergroten van een woning
 Ollandseweg 133  wijzigen van een reeds   
  verleende vergunning voor het 
  verbouwen van een woning

Standplaatsvergunning
 Markt  promotionele activiteit Lidl

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

 Airborneweg 10  realiseren van een loods

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.

ANTWOORDEN OP VRAGEN OVER AFVAL

Met elkaar naar een duurzaam Meierijstad
Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe manier van 
afvalinzameling gestart. Deze verandering roept 
bij sommige inwoners nog vragen op. Om deze 
vragen te beantwoorden organiseert de gemeente 
informatiebijeenkomsten op drie locaties. Wij geven 
antwoord op de praktische vragen en waarom de 
gemeente voor deze manier van afvalinzameling 
gekozen heeft.

Iedereen is welkom; aanmelding is niet nodig. Alle 
informatieavonden beginnen om 19:30 uur en eindigen 
rond 21:00 uur. Vanaf 19:00 uur is de zaal geopend. De 
koffi  e en thee staan voor u klaar!

Data en locaties
Woensdag 20 februari: Schijndel, ’t Spectrum
  Steeg 9, 5482 WN Schijndel
Dinsdag 26 februari: Veghel, CHV Noordkade, 
  zaal Apotheek
  Verlengde Noordkade 10-12,  
  5462 EH Veghel
Woensdag 27 februari: Sint-Oedenrode, 
  De Helden van Kien 
  Bremhorst 1 
  (navigatie: Zwembadweg), 
  5491 LR, Sint-Oedenrode
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