
Hamerstukken
Het is mogelijk dat een aantal stukken als hamerstuk wordt 
aangemerkt. Voor de actuele stand van zaken: zie de 
vergaderstukken op www.meierijstad.nl/gemeenteraad.

Agenda commissie Ruimte Economie en 
Bedrijfsvoering (raadzaal)
•  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.

Agenda Ruimte Economie en Bedrijfsvoering  
(parallelle zaal)
•  Zienswijze kadernota 2020 Veiligheidsregio Brabant-

Noord
•  Zienswijze Risicoprofi el en beleidsagenda 2020-2023 

Veiligheidsregio Brabant-Noord
• Krediet aankoop politiebureau Veghel
• Voorbereidingskrediet verbindingsweg N279
•  Voorkeursalternatief Hoogwaterbescherming    

Sint-Oedenrode 

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? 
Kijk dan bij de vergaderstukken op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.
De stukken zijn ook via de gratis app iBabs Pro 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.

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. 

UIT DE RAAD GELICHT

Voorbereidingskrediet voor Verbindingsweg N279
De gemeente heeft het voornemen om vanaf de nieuwe 
afslag van de N279 bij Keldonk een verbindingsweg te 
realiseren tussen de N279 en de bedrijventerreinen. Ten 
behoeve hiervan is het nodig dat een voorbereidingskrediet 
ter beschikking wordt gesteld. 
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TERUGBLIK EERSTE EXPERTMEETING 14 MAART

De expertmeeting ‘Botsende belangen is het buitengebied’ 
was een druk bezochte en geslaagde eerste expertmeeting! 
Vier experts hebben tijdens deze bijeenkomst de 
gemeenteraad en burgercommissieleden bijgepraat over 
toekomstige ontwikkelingen en trends in het buitengebied. 
Dit deden ze aan de hand van diverse thema’s, zoals: 
ruimte, duurzaamheid, milieu en toerisme. 

EXTRA RAADSVERGADERING 21 MAART

Op donderdag 21 maart is er een extra raadsvergadering. 
De vergadering is op verzoek van drie fracties (Hart voor 
Schijndel, SP en Lijst Blanco). Aanleiding is het vertrek van 
wethouder Eus Witlox door de splitsing van de fractie Team 
Meierijstad.
De extra raadsvergadering is aansluitend aan de 
vergaderingen van de commissie Ruimte, Economie en 
Bedrijfsvoering. 

COMMISSIES 21 MAART

Op deze avond zijn er twee vergaderingen van de 
commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering.

Adviezen
Fracties spreken zich in de commissies uit over de 
diverse voorstellen. Op basis van de adviezen vanuit de 
commissies neemt de raad op 28 maart hierover besluiten. 

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 26 maart.

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).

Q-KOORTS LOTGENOTENBIJEENKOMST OP
ZATERDAG 30 MAART

De zorg en aandacht voor Q-koorts patiënten wordt 
overgedragen aan gemeenten. Q Support als 
belangenorganisatie stopt eind 2020. De gemeente 
Meierijstad vindt het belangrijk om Q-koorts patiënten 
in beeld te hebben of te krijgen. Binnen de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn verschillende 
mogelijkheden om Q-koorts patiënten te ondersteunen. 

Q-koorts groep Meierijstad
Klantmanagers Mariëlle en Corry van de gemeente 
Meierijstad hebben veel Q-koorts patiënten uit Meierijstad 
gesproken. Anny en Laura zijn twee van die inwoners uit 
onze gemeente die als voorvechters voor de belangen van 
Q-koorts patiënten opkomen. Zij willen graag samen met de 
gemeente een lotgenotenbijeenkomst organiseren. Deze 
bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 30 maart van 10.30 tot 
12.00 uur in het Bestuurscentrum van Meierijstad in Sint-
Oedenrode.

Uitnodiging
Q-koorts patiënten, naaste betrokkenen of andere 
belangstellenden zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 
te zijn. De klantmanagers Wmo zijn ook aanwezig om 
met u in gesprek te gaan en te vertellen wat de rol van 
de gemeente is. U bent ook van harte welkom als de 
diagnose Q-koorts nog 
niet defi nitief is gesteld 
maar vermoedens bestaan 
hieromtrent. Nog niet 
iedereen is bekend bij de 
gemeente.

Anny en Laura: “Juist 
het delen van ervaringen 
en de kracht van elkaar 
ontmoeten staat deze 
ochtend centraal. Als 
Q-koorts patiënt raak je in 
een sociaal isolement en 
voel 
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je je soms eenzaam. Wij hebben zelf gemerkt dat het fi jn is 
met gelijkgestemden te kunnen praten, waardoor je je niet 
alleen voelt staan. Ontmoetingen zijn met een lach en een 
traan. Wij zouden het heel fi jn vinden als er veel mensen 
komen op 30 maart.”

BIJ U OP DE MAT! DE KRANT ‘DE KRACHT
VAN SAMEN’

In Meierijstad ontstaat de 
kracht van samen! Dat is wat 
we in Meierijstad voelen, zien 
en ervaren. In de afgelopen 
twee jaren is Meierijstad, 
Meierijstad geworden. Er 
is hard gewerkt aan de 
ambities die bij de start 
van de gemeente gesteld 
zijn. Sommige ambities zijn 
gerealiseerd, voor andere 
werd de basis gelegd of beleid 
opgesteld. 
Vorige week is bij veel inwoners de krant ‘De kracht 
van Samen’ op de mat gevallen. Er komen inwoners, 
ondernemers, organisaties en vrijwilligers aan het woord. 
Mensen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor 
alle kernen van Meierijstad. Gemeente Meierijstad neemt u 
mee in een vogelvlucht. 
Heeft u de krant niet ontvangen? Dan kunt u deze alsnog 
ophalen bij alle dienstverleningscentra van Meierijstad 
in Schijndel, Sint-Oedenrode en in Veghel. De krant 
is ook digitaal te lezen via https://mrk.toolboxone.nl/
edities/2019/1893-gemeente-meierijstad-week-9.

STIMULERINGSLENING VOOR ENERGIE
BESPARING WONINGEN

Inwoners van gemeente Meierijstad kunnen per 1 april 2019 
tegen aantrekkelijke voorwaarden gebruik maken van de 
Stimuleringslening Duurzaamheid voor energiebesparende 
maatregelen aan hun woning. Met de Stimuleringslening 
wil de gemeente particuliere woningbezitters stimuleren om 
hun woning te verduurzamen. Dit scheelt energiekosten en 
draagt bij aan het wooncomfort. 

Maatregelen
Met de Stimuleringslening Duurzaamheid kunnen inwoners 
een twintigtal energiebesparende maatregelen fi nancieren, 
zoals een warmtepomp, zonneboiler, verschillende 
isolatiemaatregelen of een sedumdak. Een lening voor 
zonnepanelen is ook mogelijk, maar hier stelt de gemeente 
nadere voorwaarden aan. Inwoners die een bedrag willen 
lenen voor zonnepanelen kunnen, in principe, slechts een 
lening aanvragen indien de aanschaf van zonnepanelen 
wordt gecombineerd met een andere energiebesparende 
maatregel. Maximaal 75% van de hoofdsom mag worden 
gebruikt voor zonnepanelen, de overige 25% dient 
te worden gebruikt voor een andere maatregel. Als u 
afwijkt van deze verdeling, dan wordt de lening slechts 
toegewezen indien u bewijsstukken kunt overleggen waaruit 
blijkt dat de woning reeds goed geïsoleerd is. 

Overige spelregels
Met een Stimuleringslening kan minimaal 2.500 euro en 
maximaal 25.000 euro van de gemeente worden geleend. 
Afhankelijk van het leenbedrag dient de lening binnen 10 
tot 15 jaar te worden terugbetaald. De lening wordt, tot 
een hoofdsom van 15.000 euro, zowel consumptief als 
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hypothecair verstrekt. De hypothecaire kent de laagste 
rente (1,5%), maar wel notaris- en afsluitkosten. De 
consumptieve lening kent een iets hogere rente (2,5%), 
maar geen bijkomende kosten. Een lening van meer dan 
15.000 euro kan alleen hypothecair worden afgesloten. 

Meer informatie over de Stimuleringslening Duurzaamheid 
en de voorwaarden vindt u op 
www.meierijstad.nl/stimuleringslening. 

PARAPLUBESTEMMINGSPLAN PARKEREN

Om te kunnen toetsen aan parkeernormen en om een 
uniforme regeling voor Meierijstad te hanteren is de 
‘Nota Parkeernormen Meierijstad 2018’ opgesteld, 
die zal fungeren als beleidsregel voor parkeren. 
De juridische borging gebeurt door middel van het 
‘paraplubestemmingsplan parkeren’, die voorziet in 
een regeling die voor alle bestemmingsplannen van 
Meierijstad gaat gelden. Op 31 januari 2019 heeft de raad 
het bestemmingsplan in gewijzigde vorm vastgesteld. De 
beroepstermijn zal lopen van 19 maart tot en met 29 april 
2019.

U kunt beroep instellen tegen het bestemmingsplan. De 
volledige bekendmaking kunt u raadplegen op 
www.offi  cielebekendmakingen.nl.

HERINNERING: BETALING EERSTE TERMIJN 
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

Eind februari 2019 heeft u de aanslag voor de 
gemeentelijke belastingen ontvangen. Wanneer u een 
automatische incasso heeft, worden deze belastingen 
automatisch in 10 termijnen van uw rekening afgeschreven. 
U hoeft dan niets te doen. De afschrijving start één maand 
nadat u de aanslag ontvangt. De volgende 9 afschrijvingen 
vinden plaats aan het einde van iedere volgende maand.

Hebt u geen automatische incasso, dan bent u verplicht 
de belastingen in één of twee keer te betalen. De eerste 
termijn is op 31 maart 2019 (=vervaldatum). Op uw 
belastingaanslag staat het bedrag dat op die dag minimaal 
betaald moet zijn. De tweede termijn vervalt op 31 mei a.s.

HOE #VERSPILLINGSVRIJ BEN JIJ?

Dit is de naam van de landelijke nieuwe campagne tegen 
voedselverspilling.

In Nederland wordt een kwart van het voedsel van grond tot 
mond verspild. Consumenten kunnen thuis gemiddeld 41 
kilo voedsel per persoon per jaar van de afvalbak redden. 
Om voedselverspilling een halt toe te roepen hebben 
bedrijven, organisaties, wetenschappers en de overheid 
vorig jaar de handen ineengeslagen. Ook gemeente 
Meierijstad is supporter van deze campagne en van de 
Stichting Samen tegen verspilling.

Broodnodige winst 
Als iedereen in Nederland zijn voedselverspilling halveert, 
levert dat een enorme besparing op voor het milieu. 
Hiermee redden we elke dag vele tonnen goed voedsel van 
de afvalbak. De helft minder voedselverspilling thuis levert 
bijvoorbeeld een winst op van omgerekend ruim 270.000 
broden en 150.000 literpakken yoghurt per dag. Dat zijn 
gigantische aantallen. Ook bij groente, fruit en vlees is veel 
winst te behalen.

Gezinnen in actie                                                                                                                           
Het Voedingscentrum deed onderzoek naar verspilling 
onder gezinnen met jonge kinderen, een groep die nog veel 
voedsel verspilt. Ruim driekwart geeft de eigen motivatie om 
voedselverspilling tegen te gaan een 8 of hoger. Wat kan 
helpen om gezinnen in actie te laten komen, zijn recepten 
op maat, afgestemd op de gezinssituatie, en tips voor het 
maken van een weekplanning (6 op de 10 houdt nu een 
planning bij). Ook bewaaradviezen zijn welkom: zo is 86% 
bereid de THT-datum ruimer te hanteren als men weet dat 
dit veilig kan.                                                                                                                     

Slim kopen, koken en bewaren                                                                                                   
Door slim te kopen, koken en bewaren kun je thuis 
voedselverspilling terugdringen. Met simpele stappen valt er 
veel winst te behalen. Goed met je eten omgaan, begint met 
het maken van een boodschappenlijstje. Wat ook helpt is 
de houdbaarheidsdatum in de gaten houden en producten 
op tijd opeten. Producten met een THT-datum zijn ook na 
de datum vaak nog goed. Zet je zintuigen in om de kwaliteit 
te beoordelen. De handige tips die we delen maken minder 
verspillen makkelijker. Via ‘Hoe #verspillingsvrij ben jij?’ wil 
men alle Nederlanders motiveren om nú en de komende 
jaren over te gaan tot actie. 

Informatie en tips zijn te vinden op 
www.samentegenvoedselverspilling.nl en op social 
media via de hashtag #verspillingsvrij.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Evenementenvergunning
 t.h.v. Vresselseweg 33  5 t/m 7 juli 2019    
  plattelandsfestival
 Koeveringsedijk 41 31 mei 2019 - Campina Open  
  Boerderijdagen

Omgevingsvergunning
 Leeuwerik 55  veranderen van een    
  overkapping naar een carport
 Kasteellaan 6  kappen van een boom
 Het Binneveld 22  realiseren van een overkapping
 Kremselen 20  kappen van 3 bomen
 Kruidenlaan 10b  kappen van een boom
 Gerbrandystraat 12   kappen van een boom
 Zwembadweg 62 /  9 t/m 12 juli 2019 -
 Park Kienehoef  De Zevensprong
 Sloef 15  herbouwen van een bijgebouw

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

Omgevingsvergunning
 (ter hoogte van)  plaatsen van een vakwerkmast
 Den Ekker 1a  
 Heemskerkstraat 1  realiseren van een overkapping  
  en een schutting
 Verwestraat 14a  verlagen van een stoeprand  
  voor een betere toegankelijkheid  
  van de inrit

VERDAGINGSBESLUITEN

Jekschotseweg 39  gebruiken van een bedrijfs- 
  woning als plattelandswoning

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.

Ruim 4000 mensen hebben de diagnose Q-koorts 
gekregen (chronische q-koorts of q-koorts 
vermoeidheidssyndroom QVS). Voor veel mensen is 
het een ver van hun bed show, maar u als Q-koorts 
patiënt of als naaste van een Q-koorts patiënt weet 
wat de verstrekkende gevolgen hiervan zijn.. Dagelijks 
de confrontatie met extreme vermoeidheid en andere 
klachten zoals hoofdpijn, pijn in spieren en gewrichten 
en concentratie- en geheugenproblemen.  


	SINTOEDENRODE_Gemeentenieuws_deel1
	SINTOEDENRODE_Gemeentenieuws_deel2

