
Uit de raad gelicht: diverse bestemmingsplannen
•  Bestemmingsplan ‘Kom Schijndel 2013, herziening 

Hoofstraat 51-53’ (bouw van 11 patiowoningen en 5 
appartementen);

•  Bestemmingsplan ‘Sint-Oedenrode Noord, 
herziening Ollandseweg 52’ (splitsing van een 
bouwkavel en bouw van een extra vrijstaande woning);

•  Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 
Kapitein S. Klapwijkstraat ong.-Biezendijk 25a’ 
(bouw van een Ruimte voor Ruimte woning/beëindiging 
intensieve veehouderij/sloop bedrijfsruimten);

•  Bestemmingsplan ‘Foodpark Veghel, uitbreiding’ 
(ontwikkeling van 9,5 hectare –bruto- bedrijventerrein).

BEELDVORMENDE AVOND 4 APRIL

Op het programma staan de volgende onderwerpen:
•  Kermisbeleid Meierijstad 
  Schets van het proces, de stand van zaken 

(conceptbeleidsplan) en het vervolg. 
• Meldingen Openbare Ruimte
 Wat is de werkwijze en hoe is de afhandeling?

WILT U INSPREKEN?

Neem dan contact op met de griffi  e (e-mail 
griffi  e@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding is 
mogelijk tot 3 april, 12.00 uur. De spreektijd is maximaal vijf 
minuten per spreker.
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. 

WIST U DAT?

U tijdens de beeldvormende avond ook kunt inspreken op 
onderwerpen die niet op het programma staan? Wilt u meer 
hierover weten? Neem dan contact op met de griffi  e. 

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? Kijk dan bij de 
vergaderstukken op www.meierijstad.nl/vergaderkalender
De stukken zijn ook 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 de vergaderingen bijwonen? U bent van harte 
welkom. Alle vergaderingen zijn openbaar en in het 
bestuurscentrum van Meierijstad in Sint-Oedenrode. 
Aanvangstijd is 19.30 uur.
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TERUGBLIK COMMISSIES 21 MAART

De onderwerpen voor de raad van 28 maart zijn op 21 
maart in de commissies behandeld. De commissies hebben 
advies uitgebracht hoe de agendapunten in de raad te 
behandelen (hamer- of bespreekstuk).

TERUGBLIK EXTRA RAAD 21 MAART

Na afl oop van de commissievergaderingen was een extra 
raadsvergadering. Dit was op verzoek van drie fracties (Hart 
voor Schijndel, SP en Lijst Blanco). Punt van bespreking 
was het aftreden van wethouder Witlox naar aanleiding van 
de splitsing van de fractie Team Meierijstad.

TERUGKIJKEN VERGADERINGEN

Bent u benieuwd hoe de vergaderingen zijn verlopen? U 
kunt de vergaderingen terugkijken via www.meierijstad.nl/
videoregistraties.

RAAD 28 MAART

Op de agenda staat: 
• Benoeming lid Rekenkamercommissie

Hamerstukken:
•  Bestemmingsplan ‘Kom Schijndel 2013, herziening 

Hoofdstraat 51-53’
•  Bestemmingsplan ‘Sint-Oedenrode Noord, herziening 

Ollandseweg 52’
•  Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening 

Kapitein S. Klapwijkstraat ong.-Biezendijk 25a’
• Bestemmingsplan ‘Foodpark Veghel, uitbreiding’
•  Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst Brabant Noord.
•  Zienswijze kadernota 2020 Veiligheidsregio Brabant-

Noord
•  Zienswijze Risicoprofi el en beleidsagenda 2020-2023 

Veiligheidsregio Brabant-Noord
• Voorbereidingskrediet verbindingsweg N279
•  Voorkeursalternatief Hoogwaterbescherming    

Sint-Oedenrode 

Bespreekstukken: 
• Krediet aankoop politiebureau Veghel

LIVESTREAM

U kunt de vergaderingen ook thuis live volgen via de 
livestream (m.u.v. agendacommissie) 
www.meierijstad.nl/videoregistraties.

WIE ZITTEN ER IN DE RAAD?

Wilt u weten wie er allemaal in de gemeenteraad zitten? 
Ga dan naar www.meierijstad.nl/gemeenteraad. Daar vindt 
u ook interviews met raadsleden en kunt u lezen wat hen 
beweegt om dit werk te doen. Behalve de raadsleden zijn 
daar ook de burgercommissieleden te vinden. 

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.

BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD

Hebt u een boodschap voor de gemeenteraad? Stuur 
dan een mail naar griffi  e@meierijstad.nl of per post naar 
Gemeente Meierijstad t.a.v. de griffi  e, postbus 10.001, 
5460 DA Veghel. 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 weten? Hebt u vragen? Neem dan contact op 
met de griffi  e (telefoon 14 0413 of e-mail 
griffi  e@meierijstad.nl).

UW OGEN EN OREN ZIJN NODIG OM 
ONDERMIJNING TEGEN TE GAAN!

Daarom hebben alle inwoners van Meierijstad zaterdag 
een fl yer in de brievenbus ontvangen met informatie over 
hennepkwekerijen en drugslabs in wijken. De fl yer is 
gemaakt door de Politie, Taskforce Brabant Zeeland, RIEC 
West Brabant Zeeland & Oost Brabant en Meld Misdaad 
anoniem. 

De inzet tegen ondermijning kan een gemeente nooit alleen. 
Dat doet de gemeente Meierijstad samen met diverse 
partners, maar ook uw ogen en oren zijn nodig. 
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BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD      

NIEUWS UIT DE RAAD 

NIEUWS UIT DE BUURT 

VRAAG VAN DE WEEK

OVERIG NIEUWS

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

GEMEENTE MEIERIJSTAD
Stadhuisplein 1   www.meierijstad.nl
5461 KN Veghel   info@meierijstad.nl
tel:  14 0413       @gemeentemeierijstad
Voor storingen kunt u      @GemMeierijstad 
bellen 14-0413      @gemeentemeierijstad    
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Kijk daarom eens goed om u heen en let op signalen die 
wijzen op ondermijning. Heeft u een vermoeden, bel dan 
direct de politie 0900-8844 of meld dit dan via Meld Misdaad 
Anoniem via 0800-7000. U kunt het ook bij ons melden via 
meldondermijning@meierijstad.nl. 

Heeft u de fl yer niet ontvangen? Deze kunt u afhalen bij één 
van onze dienstverleningscentra.

STARTERSNETWERK MEIERIJSTAD VAN START

Woensdag 20 maart  jl. is Startersnetwerk Meierijstad 
offi  cieel gelanceerd met een zeer geslaagde 
ontbijtbijeenkomst in De Afzakkerij. De ruim 100 
aanwezigen zijn door dagvoorzitter/cabaretière Christel de 
Laat meegenomen in een energiek programma. Het was 
een ochtend met het delen van ervaringen, het leggen van 
verbindingen en er waren verschillende speeddates. 
Het startersnetwerk is een initiatief van gemeente 
Meierijstad, POM en Rabobank. Het startersnetwerk helpt 
startende ondernemers hun weg te vinden bij allerlei 
vraagstukken. Tevens kunnen zij op een laagdrempelige 
manier kennis delen, ervaringen uitwisselen en 
kennismaken met collega-ondernemers.
Rachel van de Greef en Lonneke van der Linde zijn het 
gezicht van het Startersnetwerk Meierijstad. Voor meer 
informatie kunt u hen bereiken via starters@pom.nl.

HOE ZIT HET MET DE OPSTELPLAATSEN VOOR
AFVALCONTAINERS?

Op verschillende plekken in Meierijstad zijn opstelplaatsen 
voor containers en afvalzakken voor plastic afval 
gerealiseerd om de veiligheid te waarborgen. Als u uw 
container bij een opstelplaats moet aanbieden, dan heeft u 
hiervoor een brief ontvangen. De opstelplaatsen zijn voor de 
grijze en groene containers en voor de zakken van plastic 
afval bedoeld.

De vuilniswagen met zijlader, kan niet in elke straat draaien. 
Hierdoor zijn op strategische plekken opstelplaatsen 
gerealiseerd. In de praktijk wordt bekeken of de huidige 
opstelplaatsen het meest praktisch zijn. 

23 MAART ZWERFAFVALDAG

Afgelopen zaterdag was de Landelijke Opschoondag. Vele 
inwoners hebben zich ingezet om Meierijstad weer schoon 
te maken door het zwerfafval op te ruimen. Wij willen alle 
vrijwilligers hiervoor heel hartelijk bedanken!

ONTWERP ‘BESTEMMINGSPLAN LIESHOUTSEDIJK 
ONGENUMMERD SINT-OEDENRODE’ 

Het ontwerp van het ‘Bestemmingsplan Lieshoutsedijk 
ongenummerd Sint-Oedenrode’ ligt tot en met dinsdag 23 
april 2019 voor iedereen ter inzage in het stadhuis van 
gemeente Meierijstad in Veghel, gedurende openingstijden. 
Het bestemmingsplan voorziet in de oprichting van 
één Ruimte voor Ruimtewoning met daarbij behorende 
bijgebouwen op de locatie aan Lieshoutsedijk 
ongenummerd te Sint-Oedenrode, kadastraal bekend 
Sint-Oedenrode, sectie K nummer 62.
De stukken zijn ook raadpleegbaar op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor de volledige bekendmaking 
wordt verwezen naar www.offi  cielebekendmakingen.nl.

UIT MET OUDERS

Gaan uw tieners ook op stap? Maakt u zich weleens 
zorgen?
Dan is ‘Uit met Ouders’ op 10 april 2019 iets voor u. 
Duik in de uitgaanswereld van Sint-Oedenrode en kom 
erachter welke voorzorgsmaatregelen er worden genomen 
om veilig te kunnen stappen. Hoe zit het met alcohol 
en drugsgebruik? Waar kunt u als ouder rekening mee 
houden? Schrijf u nu in!
‘Uit met Ouders’ bestaat uit vier workshops in diverse 
uitgaansgelegenheden in het centrum van Sint-Oedenrode. 
Tijdens de workshops krijgt u tips, kunt u vragen stellen aan 
deskundigen en onderling ervaringen uitwisselen. Deze 
avond is alleen voor ouders.

De workshops:
•  Politie en HALT informeren u over de veiligheid bij het 

uitgaan. Wat komt uw puber tegen? Wat is de rol van de 
politie, horeca en ouders?

•  Medewerker van GGD Hart voor Brabant die u informeert 
over het puberbrein en opvoeding. Kansen en risico’s.

•  Medewerkers van Novadic-Kentron en jongerenwerkers 
geven u informatie en handvatten over trends in 
drugsgebruik. Wat zijn partydrugs? Wat kan ik als ouder 
doen?

•  De voorzitter van de Horeca vereniging zal u informeren 
over de risico’s en knelpunten en het deurbeleid vanuit het 
oogpunt van de horeca.

Aanmelden
Gaat u mee op stap? Schrijft u dan vóór 5 april 2019 in 
door een e-mail te sturen naar info@cjggeeftantwoord.nl. 
Vermeld uw naam, postcode, telefoonnummer en het aantal 
personen.
Vragen? Bel CJG Geeft Antwoord op 0800 254 00 00.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN 

Evenementenvergunning
 Div. straten in Nijnsel 14 t/m 17 juni 2019 Nijnselse  
  Kermis feesten
 Sint-Oedenrode 4 t/m 7 juni 2019    
  Avondvierdaagse

Omgevingsvergunning
 Laar 1  vervangen en verplaatsen van  
  een netstation
 Schijndelseweg 38  realiseren van een inrit
 Sloef 8  verbouwen van een woonhuis
 Beatrixstraat 1 realiseren van een aanbouw
 Heuvel 17  verbouwen van een winkel naar  
  een appartement
 Boskantseweg 94  kappen van een Dennenboom

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Collectevergunning
 Sint-Oedenrode 21 april - 27 april  2019 Collecte  
  t.b.v. Kika

Omgevingsvergunning
 Zwembadweg 62  aanpassen van de bestemming  
  voor het realiseren van een  
  kinderdagverblijf

VERDAGINGSBESLUITEN

 Marijnenstraat 1  verbouwen en uitbreiden van  
  een woning

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.

NIEUWSBRIEF MEIERIJSTAD
Lonneke van der Linde (l) en Rachel van de Greef (m) 

 NIEUWSBRIEF Meierijstad
  

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws van de gemeente! 
Meld u aan om vier maal per jaar een digitale nieuwsbrief van de 
gemeente te ontvangen. Incidenteel kunt u nieuws en informatie 
ontvangen in een extra nieuwsbrief. 

MELD U AAN!   www.meierijstad.nl/nieuwsbrief

Gaan uw tieners ook op stap? Maakt u zich weleens zorgen? 
Dan is ‘Uit met Ouders’ op 10 april 2019 iets voor u. Duik in de uitgaanswereld van Sint-Oedenrode en kom erachter welke voorzorgsmaatrege-
len er worden genomen om veilig te kunnen stappen. Hoe zit het met alcohol en drugsgebruik? Waar kunt u als ouder rekening mee houden? 
Schrijf u nu in! 

‘Uit met Ouders’ bestaat uit vier workshops in diverse uitgaansgelegenheden in het centrum van Sint-Oedenrode. Tijdens de workshops krijgt 
u tips, kunt u vragen stellen aan deskundigen en onderling ervaringen uitwisselen. Deze avond is alleen voor ouders. 

De workshops: 
• Politie en HALT informeren u over de veiligheid bij het uitgaan. Wat komt uw puber tegen? Wat is de rol van de politie, horeca en ouders?
• Medewerker van GGD Hart voor Brabant die u informeert over het puberbrein en opvoeding. Kansen en risico’s.
• Medewerkers van Novadic-Kentron en jongerenwerkers geven u informatie en handvatten over trends in drugsgebruik. Wat zijn party-

drugs? Wat kan ik als ouder doen?
• De voorzitter van de Horeca vereniging zal u informeren over de risico’s en knelpunten en het deurbeleid vanuit het oogpunt van de 

horeca.

Aanmelden 
Gaat u mee op stap? Schrijft u dan vóór 5 april 2019 in door een e-mail te sturen naar info@cjggeeftantwoord.nl. Vermeld uw naam, postcode, 
telefoonnummer en het aantal personen. 
Vragen? Bel CJG Geeft Antwoord op 0800 254 00 00. 

Gaan uw tieners ook op stap? Maakt u zich weleens zorgen? 
Dan is ‘Uit met Ouders’ op 10 april 2019 iets voor u. Duik in de uitgaanswereld van Sint-Oedenrode en kom erachter welke voorzorgsmaatrege-
len er worden genomen om veilig te kunnen stappen. Hoe zit het met alcohol en drugsgebruik? Waar kunt u als ouder rekening mee houden? 
Schrijf u nu in! 

‘Uit met Ouders’ bestaat uit vier workshops in diverse uitgaansgelegenheden in het centrum van Sint-Oedenrode. Tijdens de workshops krijgt 
u tips, kunt u vragen stellen aan deskundigen en onderling ervaringen uitwisselen. Deze avond is alleen voor ouders. 

De workshops: 
• Politie en HALT informeren u over de veiligheid bij het uitgaan. Wat komt uw puber tegen? Wat is de rol van de politie, horeca en ouders?
• Medewerker van GGD Hart voor Brabant die u informeert over het puberbrein en opvoeding. Kansen en risico’s.
• Medewerkers van Novadic-Kentron en jongerenwerkers geven u informatie en handvatten over trends in drugsgebruik. Wat zijn party-

drugs? Wat kan ik als ouder doen?
• De voorzitter van de Horeca vereniging zal u informeren over de risico’s en knelpunten en het deurbeleid vanuit het oogpunt van de 

horeca.

Aanmelden 
Gaat u mee op stap? Schrijft u dan vóór 5 april 2019 in door een e-mail te sturen naar info@cjggeeftantwoord.nl. Vermeld uw naam, postcode, 
telefoonnummer en het aantal personen. 
Vragen? Bel CJG Geeft Antwoord op 0800 254 00 00. 
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