
livestream (m.u.v. agendacommissie) www.meierijstad.nl/
videoregistraties. De vergadering is daar ook terug te kijken. 
Dat geldt ook voor de commissievergaderingen van 21 
februari. 

UIT DE RAAD GELICHT

Bestemmingsplan ‘Veghel-Noord, herziening Geerbosch 
6a en Spoorlaan ong.’
Dit bestemmingsplan maakt de bouw van een vrijstaande 
woning mogelijk aan het Geerbosch 6a. De mogelijkheid 
om een woning te bouwen ter plaatse van de voormalige 
LTS aan de Spoorlaan komt door vaststelling van dit 
bestemmingsplan te vervallen.

Vrijstelling leges voor non-profi t instellingen
Door instemming wordt er een vrijstelling in de 
Legesverordening opgenomen voor non-profi t instellingen 
voor het aanvragen van een vergunning, vrijstelling of 
ontheffi  ng als genoemd in de tarieventabel behorende bij de 
Legesverordening. Hierdoor wordt uitvoering gegeven aan 
de motie die de raad heeft aangenomen op 31 mei 2018.

Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020 en 
centrumregeling regio Meierij Wmo 2020 met betrokken 
gemeenten
Door instemming verleent de gemeenteraad het college 
toestemming om bovengenoemde regelingen aan te gaan. 
De geldende regelingen lopen tot 1 januari 2020 en zijn 
in 2018 geëvalueerd. De gedane aanbevelingen om de 
gezamenlijke inkoop en de bestuurlijke samenwerking 
daarbij te optimaliseren, hebben geleid tot nieuwe 
centrumregelingen.

LEERLINGEN VOORTGEZET ONDERWIJS AAN 
DE SLAG MET POLITIEK 

Dit jaar zijn er voor de eerste keer voor alle scholen voor het 
voortgezet onderwijs in Meierijstad politieke jongerendagen. 
In totaal zijn er vijf met als thema ‘Alcohol & Drugs en 
Jeugd’.
De aftrap was op 20 februari met 80 leerlingen van het Elde 
College.
In een volle raadzaal opende locoburgemeester Witlox de 
dag. Na een toelichting op het thema gingen de leerlingen 
in groepen aan de slag met de opdracht: ‘Hoe jongeren 
te verleiden tot gezond gedrag, gezonde keuzes en een 
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RAAD 27 FEBRUARI

Op de agenda staat: 
• Tijdelijke toelating raadslid
• Benoeming burgercommissielid

Daarnaast neemt de raad besluiten over diverse 
onderwerpen. Deze zijn op 21 februari in de commissies 
behandeld. De commissies hebben advies uitgebracht hoe 
de agendapunten te behandelen (hamer- of bespreekstuk). 

Hamerstukken:
•  Bestemmingsplan ‘Veghel-Noord, herziening Geerbosch 

6a en Spoorlaan ong.’
•  Wijziging statuten stichting Katholiek en Openbaar 

Primair Onderwijs Schijndel
•  Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020 

met betrokken gemeenten
• Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid
• Beheerstrategie verhardingen 2019-2023 
• Beheerstrategie civiele kunstwerken 2019-2027 
• Vrijstelling leges voor non-profi t instellingen

Bespreekstukken:
•  Centrumregeling regio Meierij Wmo 2020 met betrokken 

gemeenten
•  Beleidsnota re-integratiebeleid Participatieweg IOAW 

IOAZ gemeente Meierijstad
• Citymarketingbeleid

Let u er op dat de vergadering op een woensdag is en niet 
op de gebruikelijke donderdag.

VERGADERSTUKKEN

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

BIJWONEN VAN RAADSVERGADERING 

Wilt u de vergadering bijwonen? U bent van harte welkom. 
De vergadering is openbaar en in het bestuurscentrum van 
Meierijstad in Sint-Oedenrode. Aanvangstijd is 19.30 uur.

Livestream/terugkijken
U kunt de vergadering ook thuis live volgen via de 

gezondere leefstijl over alcohol en drugs’. Raadsleden van 
Meierijstad waren aanwezig om de leerlingen bij te staan. 
’s Middags was er een bijzondere commissievergadering. 
Na de presentatie van de voorstellen volgde een levendig 
debat. Dit leidde tot een compromisvoorstel. 
Tot slot maakte de jury, bestaande uit raadsleden, bekend 
welke groep het beste idee had, wie de beste debater en 
wie de beste groepsvoorzitter was. Het was een leerzame 
en geslaagde dag.
In juni zijn er weer politieke jongerendagen. Dan is het de 
beurt aan leerlingen van het Fioretti College en het Zwijsen 
College.

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.

REIZIGERSENQUETE

De provincie wil graag uw mening weten als reiziger op de 
N279 (provinciale weg Asten-Veghel). Dit om deze weg 
veiliger, vlotter en slimmer te maken. Door het invullen van 
de enquête kunt u de provincie en gemeente daarbij helpen. 
De enquête kunt u invullen via:  www.smartwayz.nl/nl/
reizigers/doe-mee-aan-het-reizigersonderzoek-n279/. 
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 OPENINGSTIJDEN CARNAVAL 4 EN 5 MAART

Dienstverleningscentra 
•  Op maandag 4 maart zijn 

alle dienstverleningscentra 
gesloten. 

•  Op dinsdag 5 maart is het 
dienstverleningscentrum 
in Veghel van 9.00 uur tot 
10.00 uur geopend voor 
aangiften geboorten en overlijden. Ook zijn wij dan 
telefonisch bereikbaar.

•  De nevenvestigingen in Schijndel en Sint-Oedenrode 
zijn gesloten.

Voor storingen kunt u terecht op telefoonnummer: 
14 0413.

Milieustraten 
•  Op maandag 4 en dinsdag 5 maart zijn de milieustraten 

in Veghel en Schijndel gesloten.
•  Op maandag 4 en dinsdag 5 maart is de milieustraat in 

Sint-Oedenrode geopend van 12.30 uur tot 16.30 uur.

Voor de normale openingstijden verwijzen wij u naar 
onze website www.meierijstad.nl.

UITNODIGING MEIERIJSTAD BEDANKT HAAR 
VRIJWILLIGERS

GROOTSCHALIG ONDERHOUD 
ASFALTVERHARDING REMBRANDTLAAN VEGHEL

In de nacht van donderdag 28 februari op vrijdag 1 maart 
wordt er grootschalig onderhoud uitgevoerd aan de 
asfaltverharding van een gedeelte van de Rembrandtlaan. 

Het deel van de weg ter hoogte van de Bouwmeesterstraat, 
De Keyserstraat en de Hugo de Grootstraat wordt hierbij 
voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag. Daarnaast worden 
er reparaties verricht aan het deel tussen de Boerhaavelaan 
en de Huge de Grootstraat. Dit is noodzakelijk om de weg in 
een goede staat te houden. 
De werkzaamheden starten na 19.00 uur ‘s avonds en zijn 
gereed voor de ochtendspits. Het wegvak dat in uitvoering 
is, is gesloten voor alle verkeer. Er is een omleidingsroute 
over de Leest-Trompstraat en Dr. Schaepmanlaan, deze 
wordt met borden aangegeven.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

 Eekhoorn  kappen van 4 bomen
 ongenummerd  
 Zwembadweg 62  brandveilig gebruik van een  
   kinderdagverblijf in een complex  
   van de korfbalvereniging
 Zwembadweg 62  aanpassen van de bestemming  
   voor het realiseren van een 
   kinderdagverblijf
 Hoogstraat 58  intensiveren van een 
   schapenhouderij en het 
   oprichten van een opslagloods
 Weievenseweg 42  realiseren van een logiesverblijf
 Industrieweg 29  plaatsen van een    
   magazijncontainer
 Ollandseweg 119  brandveilig gebruik van camping  
   de Donkershoeve
 Jekschotseweg 15  realiseren van een nieuwe inrit
 Schijndelseweg 19  actualisatie voorschriften   
   tankstation
	 Kofferen	54		 vergroten	van	een	woning

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

Drank en horecavergunning 

	 Kofferen	20		 Tante	Lotje

Omgevingsvergunning
 
 Jane Addamsstraat 7  realiseren van een wellness  
   ruimte in een bestaande pand
 Azaleastraat 10  vergroten/veranderen van een  
   woning
 Baars 1  herbouwen van een boerderij
 Baars 3  herbouwen van een boerderij
 Streepenstraat 52  verbouwen van een woonhuis
 Sloef 8  plaatsen van een tijdelijke   
   woonunit
 Ollandseweg 167  starten van een B&B

VERDAGINGSBESLUITEN

 Den Ekker 1a  plaatsen van een vakwerkmast
 (ter hoogte van)
  

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

 Rijtvenweg 12  brandveilig gebruik voor tijdelijke  
   units
 Schijndelseweg 19 actualisatie voorschriften tankstation

ONTVANGEN MELDINGEN 
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

 Hoogstraat 62  veranderen van het bedrijf door 
   verder te gaan met akker- 
   en boomteelt activiteiten en het 
   vervallen van het rundveegedeelte

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.

MEIERIJSTAD 

BEDANKT 

HAAR 

VRIJWILLIGERS

Zet jij je, op wat voor manier dan ook, 

in als vrijwilliger binnen de gemeente 

Meierijstad? Dan biedt de gemeente 

jou een gratis bioscoopbezoek aan.

Voor meer informatie ga naar 

www.meierijstad.nl/vrijwilligersdag. 

ZONDAG 7 APRIL 2019 IN THEATER 
DE BLAUWE KEI IN VEGHEL.

UITNODIGING STARTERSONTBIJT

20 MAART

WAT GAAF DAT JE DE STAP NAAR HET 
ONDERNEMERSCHAP HEBT GEZET!

Ondernemers zijn nodig om de motor van onze 
economie draaiende te houden en vanuit deze 
gedachte geven wij nieuwe ondernemers in 
Meierijstad een warm welkom! Wij geloven in 
de kracht van samenwerken en kennisdelen. 

Daarom nodigen we alle in 2018 gestarte onder-
nemers van harte uit voor het jaarlijkse 
startersontbijt. 

Dit ontbijt vindt plaats op woensdag 20 
maart 2019 van 8 .00 uur tot 10.00 uur 
in De Afzakkerij , Verlengde Noordkade 
10-12 , 5462 EH Veghel .

Tijdens dit ontbijt kun je informeel kennismaken 
met collega starters uit de gemeente Meierij-
stad en met het projectteam van Startersnetwerk 
Meierijstad. Dit startersnetwerk is een samen-
werking van gemeente Meierijstad, Rabobank 
en Platform Ondernemend Meierijstad (POM). 

Wij zorgen voor een lekker ontbijt, energie en 
een leuk programma deze ochtend met caba-
retière Christel de Laat. 

Kom je ook?
Meld je vóór 1 maart aan via starters@pom.nl. 
Vergeet hierbij niet om je bedrijfsnaam, naam 
en contactgegevens te vermelden.  Wij kijken er 
naar uit om je beter te leren kennen. Graag tot 
20 maart!

UITNODIGING STARTERSONTBIJT
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