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•

TWEE JAAR
MEIERIJSTAD IN
3 Kolommen van 82,6 mm breed
VOGELVLUCHT
Lettertype Arial Regular
Platte tekst 9 pt
In Meierijstad ontstaatinterlinie
de kracht
12van
pt samen. Dat
is wat we in Meierijstad voelen, zien en ervaren. In
Subkop Arial Regular 9 pt interlinie 13 hoofdletter
de afgelopen twee jaren is Meierijstad, Meierijstad
achtergrond blauw zoals voorbeeld
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.
Deze week valt er bij u de krant ‘De kracht van
Samen’ op de mat. Een krant over twee jaar
Meierijstad. Er komen inwoners, ondernemers,
organisaties en vrijwilligers aan het woord. Mensen
NIEUWS
UIT jaren
DE hebben
RAAD
die
zich de afgelopen
ingezet voor alle
kernen van Meierijstad. Gemeente Meierijstad neemt
u mee in een vogelvlucht.
BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD

NIEUWS UIT DE BUURT

VRAAG VAN DE WEEK

OVERIG NIEUWS

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD
BENIEUWD WAT DE RAAD BESLOTEN HEEFT?
De raad heeft op 27 februari ingestemd met een aantal
hamerstukken:
• Vaststelling bestemmingsplan ‘Veghel-Noord, herziening
Geerbosch 6a en Spoorlaan ong.’

•
•
•
•
•

Instemming wijziging statuten stichting Katholiek en
Openbaar Primair Onderwijs Schijndel
Instemming aangaan Centrumregeling Jeugdhulp
Noordoost Brabant 2020 met betrokken gemeenten
Vaststelling verordening Stimuleringslening
Duurzaamheid
Vaststelling beheerstrategie verhardingen 2019-2023
Vaststelling beheerstrategie civiele kunstwerken 20192027
Instemming vrijstelling leges voor non-proﬁt instellingen

Nieuw burgercommissielid
Ook heeft de raad een burgercommissielid benoemd:
mevrouw K. van Roessel. De fractie van Lijst Blanco
heeft daarmee twee burgercommissieleden. Dit is het
maximum aantal leden dat elke fractie voor benoeming kan
voordragen.
Tijdelijke toelating raadslid
De raad heeft mevrouw M. Kerkhof-Ulehake toegelaten als
tijdelijk raadslid. Het gaat om de invulling van de vacature,
die is ontstaan door het tijdelijk ontslag van raadslid
mevrouw U. Ögüt.
Het tijdelijk raadslidmaatschap eindigt op 14 juni 2019.
Bespreekstukken:
Op de agenda stond verder een aantal bespreekpunten,
waarbij fracties amendementen en/of moties hebben
ingediend:
• Instemming aangaan Centrumregeling regio Meierij
Wmo 2020 met betrokken gemeenten.
Motie SP: mogelijkheid raad om (kwaliteits)eisen of –
criteria aan te passen of toe te voegen: verworpen.
• Instemming beleidsnota re-integratiebeleid
Participatieweg IOAW IOAZ gemeente Meierijstad.
Amendement Lijst Blanco: wijziging formulering
tegenprestatie: verworpen.
• Instemming citymarketingbeleid gemeente Meierijstad
Amendement VVD – Hart voor Schijndel:
verantwoording over participatieproces: verworpen.
Amendement PvdA: uitzonderen van een slogan en
een logo: verworpen.
Voor alle bespreekpunten geldt dat de raad – conform
voorstel – besloten heeft.
Moties vreemd aan de orde:
De raad heeft tot slot drie moties vreemd aan de orde
behandeld:
• VVD – Hart voor Schijndel: ondersteuning vanuit
gemeente bij tekort bouwlocaties carnaval:
aangenomen.
• CDA – Team Meierijstad – VVD – PvdA: actieve rol
gemeente bij rattenbestrijding: aangenomen.
• Team Meierijstad – D66 – SP – Lijst Blanco: duurzame
ontwikkeling Eindhoven Airport: verworpen.

Wat moet u hiervoor doen?
• Download de app iBabs Pro
• Login met site: meierijstad
• Gebruikersnaam: burger
• Wachtwoord: burger

DE EERSTE EXPERTMEETING: BOTSENDE
BELANGEN IN HET BUITENGEBIED
Van ‘vitaal buitengebied’ tot ‘re-integratie’: er komen erg
veel verschillende onderwerpen langs in de gemeenteraad.
Het is natuurlijk onmogelijk voor raadsleden om op al deze
onderwerpen expert te zijn. Om tóch een goed besluit te
nemen, is het dus erg belangrijk dat de gemeenteraad goed
geïnformeerd wordt. Dat laten we dan ook graag over aan
de experts. Tijdens de ‘Expertmeetings’ worden zij gevraagd
om hun kijk op een thema te delen.
Donderdag 14 maart vindt de eerste expertmeeting:
‘Botsende Belangen in het buitengebied’ plaats. Tijdens
deze bijeenkomst praten experts de gemeenteraad en
burgercommissieleden bij over toekomstige ontwikkelingen
en trends in het buitengebied. Dit doen zij aan de hand van
diverse thema’s, zoals: ruimte, duurzaamheid, milieu en
toerisme.
U bent natuurlijk ook welkom om de Expertmeeting bij te
wonen, digitaal via de livestream of in de raadzaal. Om
19.30 uur start de bijeenkomst in het bestuurscentrum in
Sint-Oedenrode.

BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD
Wilt u aandacht vragen voor een bepaald onderwerp? Hebt
u een boodschap voor de gemeenteraad? Stuur dan een
mail naar griﬃe@meierijstad.nl of per post naar Gemeente
Meierijstad t.a.v. de griﬃe, 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
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griﬃe.
Dit kan zowel telefonisch 14 0413 als via e-mail
griﬃe@meierijstad.nl.

GEMEENTE MEIERIJSTAD
Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel
tel: 14 0413
Voor storingen kunt u
bellen 14-0413

www.meierijstad.nl
info@meierijstad.nl
@gemeentemeierijstad
@GemMeierijstad
@gemeentemeierijstad

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.

RIOOLREINIGING EN INSPECTIE
In de maanden maart, april en mei laat de gemeente een
deel van het rioolstelsel inspecteren en reinigen. Dit jaar
worden er een ﬂink aantal kilometers bewerkt, verspreid

Woensdag 6 maart 2019
over diverse kernen van de gemeente, te beginnen in het
centrumgebied Veghel en in Olland. Het reinigen gebeurt
met een hogedrukspuit en het inspecteren van het riool
met een zelfrijdende robot camera die ﬁlmopnames van de
binnenkant van de rioolbuis maakt. De werkzaamheden
vinden plaats op werkdagen tussen 7:00 en 18:00 uur
door Nieuwco B.V. Als een straat aan de beurt is krijgen
aanwonenden een brief van de aannemer. Daarin staat
nadere informatie over de werkzaamheden. De voertuigen
die de werkzaamheden uitvoeren verplaatsen zich
regelmatig en staan dan kort op één plaats stil. Tijdens de
werkzaamheden kan het daardoor voorkomen dat de straat
even geblokkeerd is voor het verkeer.
Heeft u vragen of wilt u meer hierover weten dan kunt u
contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de
gemeente, telefoon 14 0413. U kunt ook een melding
openbare ruimte maken via www.meierijstad.nl of via de
Mijngemeente app.
Voor de actuele planning en vragen over de uitvoering
verwijzen wij u naar de site van Nieuwco B.V. www.nieuwco.nl.

NOMINEREN VOOR DE KUNST- EN
CULTUURPRIJS MEIERIJSTAD
Kent u iemand of
een organisatie uit
Meierijstad in de kunst- of
cultuursector die een prijs
verdient?
Op vrijdag 5 april 2019
wordt de eerste kunst- en
cultuurprijs van Meierijstad
uitgereikt. De prijs wordt
beschikbaar gesteld aan
personen of organisaties,
wonend of gevestigd in
Meierijstad, waarvan duidelijk is dat deze zich op zijn of
haar manier enorm inzetten of hebben ingezet voor de
kunst en/of cultuur in Meierijstad.
Inwoners en organisaties uit Meierijstad kunnen kandidaten
nomineren voor deze prijs. Er is een prijs voor een
professional én een prijs voor een amateur/vrijwilliger in de
kunst en cultuur. Een jury beoordeelt de inzendingen en
kiest de genomineerden en uiteindelijke winnaars.
Nomineren kan eenvoudig
Kent u een potentiële winnaar voor de kunst- en
cultuurprijs? Laat het ons weten. Vertel ons waarom. Dat
kan eenvoudig via de website www.meierijstad.nl/kunstprijs.
U kunt tot en met 20 maart 2019 kandidaten nomineren. De
uitreiking vindt plaats op 5 april tijdens de oﬃciële opening
van het nieuwe podium in Cultureel Centrum ’t Spectrum in
Schijndel.
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VERKIEZINGEN 20 MAART 2019
Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale
Staten en de Waterschappen. Hieronder een aantal
belangrijke zaken:
Een ander machtigen
U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen.
Wilt u een kiezer uit dezelfde gemeente (en hetzelfde
waterschap) machtigen? Dan geeft u dit aan op de
achterkant van uw stempas. De kiezer die voor u stemt
(de gemachtigde) moet een kopie van uw identiteitsbewijs
meenemen naar het stembureau. Wilt u een kiezer uit een
andere gemeente machtigen? Dan moet u dat schriftelijk
aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.meierijstad.nl/
verkiezingen.
Kiezerspas aanvragen
U hebt een kiezerspas nodig als u in een andere gemeente
binnen de Provincie Noord-Brabant of het Waterschap
wilt stemmen dan waar u woont. Bijvoorbeeld als u in een
andere gemeente werkt. Een kiezerspas vraagt u aan bij de
gemeente waar u staat ingeschreven. U krijgt geen nieuwe
of vervangende stempas als u de kiezerspas kwijtraakt.
Voor meer informatie over het aanvragen van de kiezerspas
kijk op www.meierijstad.nl/verkiezingen.
Vervangende stempas
Om op de dag van de verkiezingen uw stem uit te
brengen heeft u een stempas nodig. Als u geen stempas
heeft ontvangen, uw stempas kwijt bent of uw stempas
beschadigd is kunt u een vervangende stempas
aanvragen. Een vervangende stempas kunt u schriftelijk
(uiterlijk 15 maart 2019) of persoonlijk aanvragen bij het
Dienstverleningscentrum in Veghel, Stadhuisplein 1 of de
nevenvestigingen in Schijndel, Steeg 9 of Sint-Oedenrode,
Burg. Wernerplein 1. Meer informatie kunt u vinden op
www.meierijstad.nl/verkiezingen.

In de periode van 5 mei 2019 tot en met 4 mei 2020 vinden
verschillende activiteiten plaats in Meierijstad om de
gebeurtenissen van toen te herdenken. Op de website
www.meierijstadherdenkt.nl kunt u zien wat er te doen is.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Industrieweg 29

verbreden van een uitweg en
het realiseren van parkeerplaatsen

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING
Achterstesteeg 3
Markt 8
Alfred Nobelstraat 20

legaliseren van reeds
aanwezige bijgebouwen
verbouwen van een woonhuis
opslag en verkoop van
gevaarlijke stoﬀen

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
Boskantseweg 43

oprichten van een Lidl
supermarkt

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.

UITNODIGING DETAILHANDEL & HORECA IN
MEIERIJSTAD

Stembureau’s
Wilt u weten waar u kunt stemmen voor het waterschap Aa
en Maas en de Dommel en de Provinciale Staten? Kijk dan
op www.meierijstad.nl/stemlokalen.
Stemwijzer Provinciale Staten
Wilt u weten welke politieke partij het beste past bij uw
wensen, gebruik dan de stemwijzer:
www.noord-brabant.stemwijzer.nl.

Stemwijzer Waterschap
Wilt u weten welke politieke partij het beste past bij uw
wensen, gebruik dan de stemwijzer voor het waterschap:
https://waterschappen.mijnstem.nl/.

WEBSITE MEIERIJSTADHERDENKT.NL IN DE LUCHT
De bevrijding van Brabant
begon 75 jaar geleden
in wat nu de gemeente
Meierijstad is.
Sint-Oedenrode en Veghel
waren de eerste plaatsen
die werden bevrijd. Vijf
weken daarna volgde
Schijndel. Een indrukwekkende en aangrijpende periode die
zijn sporen in onze gemeente heeft nagelaten.
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UITNODIGING
DETAILHANDEL & HORECA IN MEIERIJSTAD
De gemeente Meierijstad werkt aan het opstellen van
nieuw horeca- en detailhandelsbeleid.
Op maandag 18 maart bent u van harte welkom om
een presentatie hierover bij te wonen en mee te praten.
U kunt ook voor één van beide onderwerpen aanwezig
zijn.
Winkels en horecazaken zijn onmisbaar in een gemeente
waar het prettig wonen is. Regels zijn nodig om de
balans te vinden tussen gezelligheid, economische belangen, veiligheid en het beperken van overlast voor de
omgeving. Deze avond is voor u hét moment om kennis
te nemen van de ideeën over detailhandel en horeca en
te horen welke regels er vast staan. U kunt aan geven
wat voor u belangrijk is of wat uw wensen zijn ten aanzien van de verschillende onderwerpen.
Dit helpt om een goede en complete afweging te maken bij het opstellen van ons beleid. Vervolgens wordt
dit aan het college van burgemeester en wethouders
voorgelegd. Naar verwachting stelt de gemeenteraad de
regels nog voor de zomer vast.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Eerschotsestraat 18
Grutto 4
Vogelenzang 3
Nieuwstraat 28

Spierkesweg 9A

herbouwen van een woonhuis
met bijgebouw
bouwen van een carport
bouwen van een tuinhuis en een
schuur
gebruiken van een
bedrijfswoning voor een
plattelandswoning
wijzigen van een reeds eerder
verleende vergunning voor het
bouwen van een loods

PROGRAMMA
19.00 uur
19.15–20.15 uur
20.15 uur
20.45-21.45 uur
22.00 uur

inloop
presentatie toekomstig
detailhandelsbeleid
pauze
presentatie toekomstig horecabeleid
einde

LOCATIE
Bestuurscentrum, Burgemeester Wernerplein 1 in
Sint-Oedenrode
GRAAG VOORAF AANMELDEN
Wilt u hierbij zijn, stuur dan voor 14 maart een e-mail
aan smaltha@meierijstad.nl
Geeft u alstublieft aan of u komt voor:
• Horecabeleid
• Detailhandelsbeleid
• Beide presentaties

