
• 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?

Wilt u inspreken?
Wilt u over een van deze onderwerpen of een ander 
onderwerp inspreken? Neem dan contact op met de griffi  e 
(e-mail griffi  e@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelden 
is mogelijk tot 13 februari, 12.00 uur. De spreektijd is 
maximaal vijf minuten per spreker. Na het inspreken kunnen 
raads- en commissieleden vragen stellen. Ondersteuning 
van de inspreekbijdrage met schriftelijk materiaal is 
mogelijk. Dit is vooraf toe te sturen naar de griffi  e. De griffi  e 
zorgt voor verspreiding onder de raads- en commissieleden. 

COMMISSIES 21 FEBRUARI

De agendacommissie heeft op 28 januari jl. de voorlopige 
agenda’s voor de commissies Ruimte, Economie, 
Bedrijfsvoering en Mens en Maatschappij vastgesteld. 

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? Kijk dan bij de 
vergaderstukken op www.meierijstad.nl/vergaderkalender.
De stukken zijn via een gratis app te raadplegen. 
Wat moet u hiervoor doen?
• Download de app iBabs Pro
• Login met site: meierijstad
• Gebruikersnaam: burger
• Wachtwoord: burger

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

INFORMATIE DELEN MET DE RAAD 

Hebt u een onderwerp waarover u informatie wilt delen 
met de raad? Dien dan – via de griffi  e - een gemotiveerd 
verzoek in bij de agendacommissie. De agendacommissie 
beslist of en zo ja wanneer het onderwerp wordt 
geagendeerd voor een beeldvormende avond. De 
eerstvolgende agendacommissie is op 25 februari.
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BENIEUWD WAT DE RAAD BESLOTEN HEEFT?  

De raad heeft op 31 januari de volgende besluiten 
genomen:

Hamerstukken:
• Rechtspositieregelingen griffi  e Meierijstad
• Bestemmingsplan ‘Kom Erp, herziening Molentiend 39’
• Bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan parkeren’.

Nieuw burgercommissielid 
Ook heeft de raad een burgercommissielid benoemd: de 
heer M. Verhoeven. De fractie van de PvdA heeft daarmee 
vier burgercommissieleden. Dit is het maximum aantal 
leden dat elke fractie voor benoeming kan voordragen. 

Bespreekstuk:
Op de agenda stond een bespreekpunt waarbij er door de 
fractie SP een motie is ingediend: 
• Nota integraal preventief jeugdbeleid en beleidsplan 
jeugdhulp 2015 – 2018
Motie SP: jonge mantelzorgers: Verworpen

Moties vreemd aan de orde
Op 31 januari zijn twee moties vreemd aan de orde 
behandeld:
• Hart voor Schijndel “Bomen- en heestershotel”
• Team Meierijstad “Projectparticipatie duurzame energie”

BEELDVORMENDE AVOND 14 FEBRUARI

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?

INFORMATIE GRIFFIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffi  e. 
Dit kan zowel telefonisch 14 0413 als via e-mail 
griffi  e@meierijstad.nl.

WAT IS RESTAFVAL? 

Hieronder een opsomming van afvalresten die bij het 
restafval (in de grijze container) horen:

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.
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Deze week ontvangen 12.000 huishoudens en 3.000 
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 van 
het onderzoek komen later dit jaar op de website van de 
gemeente. 
Indien u geen uitnodiging ontvangt van de gemeente kunt 
u toch deelnemen. Vanaf 8 februari is deze vragenlijst 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 langs de dorpskernen 
naar de specifi eke woonbehoefte in die kernen. 

TEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 

De gemeente wil continu de ervaringen en tevredenheid 
rondom haar dienstverlening meten. Steekproefsgewijs 
ontvangen inwoners die gebruik maken een individuele 
voorziening van de Wmo een vragenlijst per post. 
De vragen gaan onder andere over het contact met de 
gemeente, de kwaliteit van de ondersteuning en wat de 
ondersteuning u oplevert. Door de gemeente te vertellen 
wat er goed gaat en wat er beter kan, kunnen we onze 
dienstverlening verbeteren. Daarom verzoeken wij u, als 
u een vragenlijst ontvangt, deze in te vullen en uw mening 
kenbaar te maken.

EIGEN GELDPLAN MAKEN VIA GELDPLAN 
MEIERIJSTAD

Veel inwoners komen 
maandelijks geld tekort, 
hebben schulden of grote 
kans om deze te krijgen. Om 
hier wat aan te doen, heeft de 
gemeente zich aangesloten bij het Startpunt Geldzaken. Via 
de website van Geldplan Meierijstad 
www.startpuntgeldzaken.nl/meierijstad kunnen inwoners 
stap voor stap hun eigen fi nanciën op een rij zetten en op 
orde krijgen. 

Vindt u het lastig om uit te komen met uw geld? Of ligt u 
wakker omdat u fi nanciële zorgen heeft? Of heeft u juist 
geld over? Dan kunnen de geldplannen van Geldplan 
Meierijstad u helpen. In deze geldplannen staan adviezen, 
tips en belangrijke actiepunten passend voor uw situatie. 
Ook wordt een voorbeeldplan gegeven van mensen in 
vergelijkbare situaties. Met deze geldplannen wordt u stap 
voor stap geholpen uw geldzaken in balans te brengen en 
te houden. De geldplannen kunnen zelf ingevuld worden of 
samen met een familielid of hulpverlener. Het invullen van 
de geldplannen is anoniem en gratis.

Geldplannen
Met Geldplan Meierijstad kan iedereen nu gratis kijken 
hoe de eigen fi nanciën er voor staan. Het is een handig en 
goed middel om snel inzicht te krijgen. Daardoor kunnen 
fi nanciële problemen voorkomen of aangepakt worden. 
Geldplan Meierijstad biedt zeven soorten geldplannen aan:
1. Financiële problemen of zorgen? Geldplan ‘Kom uit de 
geldzorgen!’ 
2. Meer geld overhouden? Geldplan ‘Beter rondkomen’
3. Ondersteuning voor uw kind? Geldplan ‘Rondkomen 
met kinderen’ 
4. Sparen voor studie van uw (klein)kind? Geldplan ‘Studie 
(klein)kinderen’ 
5. Bijna 18 jaar? Dan verandert er een hele hoop. Geldplan 
‘Bijna 18’

6. Gaat u binnenkort met pensioen of bent u 
gepensioneerd? Geldplan ‘Pensioen’
7. Slim omgaan met geld? Geldplan ‘Sparen, afl ossen of 
beleggen’ 

Het Startpunt Geldzaken is een samenwerking van Nibud, 
Vereniging Eigen Huis, Vereniging van Eff ectenbezitters 
en de Financial Planning Standard Board Nederland. 
Gemeente Meierijstad is partner. Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met Gemeente Meierijstad via 
telefoonnummer 14 0413.

BABBELTRUCS

Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt in Meierijstad steeds 
vaker voor: onbekenden, die zich voordoen als iemand 
van de thuiszorg, buurtzorg, wijkzorg, meteropnemer of 
reparateur. Zij bellen bij u aan en gebruiken een mooie 
smoes om binnen te komen. Of ze vragen om een 
glas water of een pen, terwijl een handlanger het huis 
binnenglipt. Vervolgens stelen zij uw geld en andere 
waardevolle bezittingen. Deze zogeheten babbeltrucs zijn 
bedoeld om mensen op te lichten. Het gebeurt voornamelijk 
aan de deur en bij pinautomaten. Denk niet dat het u niet 
overkomt, want de dieven zijn zeer behendig met hun 
smoezen. De politie is alert op deze vorm van diefstal. Voor 
meer informatie en preventietips kijk op: 
www.politie.nl/themas/babbeltruc.html.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
‘BEATRIXSINGEL 1A VEGHEL’

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Beatrixsingel 1a Veghel’ 
ligt met ingang van donderdag 7 februari 2019 tot en met 
woensdag 20 maart 2019 voor iedereen ter inzage in het 
gemeentehuis van Veghel. Het bestemmingsplan biedt 
een juridische regeling voor de herontwikkeling van een 
voormalig schoolgebouw naar appartementen waarvoor 
de maatschappelijke bestemming wordt gewijzigd in 
een woonbestemming. Om een zienswijze in te dienen 
op het ontwerp bestemmingsplan, kunt u de volledige 
bekendmaking raadplegen op 
www.offi  cielebekendmakingen.nl.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
STERREBOS 9-9A, SINT-OEDENRODE

De gemeenteraad heeft op 19 december 2018 het 
‘Bestemmingsplan Sterrebos 9-9A, Sint-Oedenrode’ 
gewijzigd vastgesteld.  
Het bestemmingsplan voorziet in de bestemming Wonen 
als passende herbestemming in het kader van de sanering 
van de varkenshouderij waarbij 2 Ruimte voor Ruimte-
woningen (RvR) op de locatie aan Sterrebos 9-9a worden 
toegevoegd. Voor de bestaande voormalige bedrijfswoning 
wordt de bestemming Wonen opgenomen. 

Tot en met woensdag 20 maart 2019 liggen de stukken 
voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis in Veghel. De 
stukken kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
De volledige bekendmaking kunt u raadplegen op 
www.offi  cielebekendmakingen.nl.   

INLOOPAVOND CITYMARKETING

Wilt u meer 
weten over het 
citymarketingbeleid? 
Kom dan naar 
de inloopavond 
op woensdag 20 
februari van 18.30- 20.30 uur in het gemeentehuis aan het 
Stadhuisplein 1 in Veghel.  

Afgelopen maanden is er met inwoners, ondernemers, 
organisaties en instellingen hard gewerkt aan het 
vormgeven van de ambitie voor het citymarketingbeleid. 
Aan de hand van alle input is het DNA, zijn de sterke punten 
en de doelgroepen geformuleerd. Tijdens de inloopavond 
krijgt u aan de hand van informatie-panelen hierover meer 
uitleg.

We vinden het prettig als u ons laat weten of u komt. U kunt 
daarvoor een e-mail sturen aan 
lvanderswaluw@meierijstad.nl. 

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

 Rijtvenweg 12  brandveilig gebruik voor 
  tijdelijke  units
 Ollandseweg 167  starten van een Bed and   
  Breakfast
 Houtsestraat 17  verwijderen van asbest van een  
  bedrijfsruimte (varkens)
 Verwestraat 14a  verlagen van een stoeprand  
  voor een betere toegankelijkheid  
  van de inrit
 Lieshoutsedijk 6  wijzigen van een    
  bedrijfsinrichting
 Marijnenstraat 1  verbouwen en uitbreiden van  
  een woning

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

Omgevingsvergunning

 Rijtvenweg 12  tijdelijke woon units voor   
  huisvesting 60 arbeidsmigranten
 Lieshoutseweg 11  kappen van 26 coniferen en 15  
  sparren
 Hertog Hendrikstraat  kandelaberen van 37 platanen
 en Heuvel  
 Hongerstraat 8  verbouwen van een woning

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

 Airborneweg 10 realiseren van een loods

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER

 Hoogeind 9  het houden van 24 honden en 
  wijzigen indeling stal en het 
  vervallen van olietank, koeling 
  en 2 silo’s

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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