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commissies neemt de raad op 28 maart hierover besluiten.
3 Kolommen van 82,6 mm breed
Lettertype Arial Regular
EXPERTMEETING BOTSENDE
IN HET
Platte tekst 9BELANGEN
pt
BUITENGEBIED 14 MAART
interlinie 12 pt
Subkop Arial Regular 9 pt interlinie 13 hoofdletter
De eerste expertmeeting:
‘Botsende Belangen in het
achtergrond blauw zoals voorbeeld
buitengebied’ is op donderdag 14 maart. Experts praten
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.

Programma
19:30 uur: Welkom en toelichting door de voorzitter van de
NIEUWS
UIT DE RAAD
avond
19:40 uur: Thema Ruimte: door rijksbouwmeester ir. Floris
Alkemade
20:05 uur: Thema Vrijkomende bebouwing en gronden: door
ir. Edo Gies
BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD
20:30 uur: Thema Ontwikkelingen agrarische sector en
duurzaamheid: door hoogleraar Rurale sociologie
prof.dr.ir. Han Wiskerke
20:55 uur: Korte pauze
21:10 uur: Thema Milieu biodiversiteit en ecologie: door prof.
NIEUWS UIT DE BUURT
dr.ir. Han Wiskerke
21:35 uur: Thema Toerisme: door manager/senior adviseur
ZKA Leisure Gré Beekers
22:00 uur: Afsluiting

VRAAG VAN DE WEEK

Floris Alkemade Edo Gies

Han Wiskerke

Gré Beekers

COMMISSIES 21 MAART

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

Op deze avond zijn er twee vergaderingen van de
commissie Ruimte Economie en Bedrijfsvoering. De
commissie Mens en Maatschappij vervalt.
Adviezen
Fracties spreken zich in de commissies uit over de
diverse voorstellen. Op basis van de adviezen vanuit de
GEMEENTE MEIERIJSTAD

tel: 14 0413
Voor storingen kunt u
bellen 14-0413

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 BrabantNoord
• Zienswijze Risicoproﬁel en beleidsagenda 2020-2023
Veiligheidsregio Brabant-Noord
• Krediet aankoop politiebureau Veghel
• Voorbereidingskrediet verbindingsweg N279
• Plan ‘Droge voeten Sint-Oedenrode’
Wilt u inspreken?
Wilt u inspreken over een van de agendapunten? Meldt u
dan aan bij de griﬃe. Dit kan zowel telefonisch 14 0413 als
via e-mail griﬃe@meierijstad.nl. Aanmelding is mogelijk tot
20 maart, 12.00 uur.
Houdt u er rekening mee dat de vergaderingen live worden
uitgezonden en via de website terug te kijken zijn.

VERGADERSTUKKEN

Wilt u weten wat de experts te vertellen hebben?
OVERIG
NIEUWS
U bent
van harte welkom
om de expertmeeting als
toehoorder bij te wonen. De bijeenkomst is in de raadzaal
van het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode.

Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel

Woensdag 13 maart 2019

BRENGT MENSEN DICHTERBIJ. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE

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

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

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) op www.meierijstad.nl/
videoregistraties. De vergaderingen zijn ook terug te kijken.

UIT DE RAAD GELICHT
Aankoop en verbouwing politiebureau Veghel
De Nationale Politie wil zowel het politiebureau van
Schijndel als dat van Veghel verkopen. De gemeente heeft
het recht op eerste koop. In tegenstelling tot het pand in
Veghel is overname van het pand in Schijndel voor de
gemeente minder interessant. Voorstel is om een krediet
beschikbaar te stellen voor de aankoop en de verbouwing
van het politiebureau in Veghel.

Voorkeursalternatief ‘Ruimte voor de Dommel’
Er zijn maatregelen nodig om een groot deel van de kern
Sint-Oedenrode langs de Dommel te beschermen tegen
hoog water.
Voorstel is om:
• in te stemmen met het voorkeursalternatief ‘Ruimte
voor de Dommel’ (deze kosten zijn voor rekening van
Waterschap De Dommel);
• een krediet van € 500.000,- beschikbaar te stellen voor
de herinrichting van de Neul en omgeving.

INFORMATIE GRIFFIE
Wilt u meer weten? Hebt u vragen? Neem dan contact op
met de griﬃe (telefoon 14 0413 of e-mail
griﬃe@meierijstad.nl).

VERKIEZINGEN 20 MAART 2019
Op woensdag 20 maart 2019 zijn de gecombineerde
provinciale staten- en waterschapsverkiezingen en op
donderdag 23 mei 2019 is de verkiezing van het Europees
Parlement. Hieronder vindt u de belangrijkste zaken op een
rij:
NIEUW: KANDIDATENLIJSTEN IN BRAILLE
Wat nieuw is en waar we extra aandacht voor willen vragen
is dat gemeente Meierijstad voor mensen met een visuele
beperking de kandidatenlijsten in braille beschikbaar stelt bij
de receptie van het gemeentehuis van Meierijstad in Veghel
en bij de recepties van de nevenlocaties in Schijndel en
Sint-Oedenrode.
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. Kijk voor meer informatie op
www. meierijstad.nl/verkiezingen2019.
Persoonlijk aanvragen
U kunt een vervangende stempas tot uiterlijk 19 maart
2019, 12.00 uur persoonlijk aanvragen bij de gemeente
waar u staat ingeschreven als kiezer. Hiervoor dient u een
afspraak te maken en uw identiteitsbewijs mee te nemen.
Een afspraak kunt u maken op www.meierijstad.nl of bellen
met 14 0413.
KIEZERSPAS
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.

Woensdag 13 maart 2019
U kunt een kiezerspas schriftelijk of persoonlijk aanvragen.
Kijk voor meer informatie op
www. meierijstad.nl/verkiezingen2019
IEMAND ANDERS 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.
Let op: U kunt alleen een kiezer machtigen om voor u te
stemmen als deze kiezer voor de Provinciale Staten ook
voor de provincie Noord-Brabant mag stemmen of voor
hetzelfde waterschap.
Gemeente Meierijstad kent twee waterschappen namelijk
Waterschap Aa en Maas en Waterschap De Dommel.
Controleer eerst of de gemachtigde voor dezelfde provincie
en/of voor hetzelfde waterschap mag stemmen voor u een
ander machtigt.
• De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan 2
volmachten aannemen.
• De gemachtigde moet de volmachtstem(men)
tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen
STEMLOKALEN
Voor een overzicht van de stemlokalen en waar u
kunt stemmen voor de Provinciale Staten en voor het
Waterschap kunt u vinden op
www.meierijstad.nl/stemlokalen.
Aangezien we met twee Waterschappen te maken hebben,
kan men in Veghel alleen stemmen voor het Waterschap Aa
en Maas en niet voor Waterschap de Dommel.
In Schijndel kan men stemmen voor beide Waterschappen
en in Sint-Oedenrode kan men stemmen voor Waterschap
de Dommel en daarnaast in Eerschot en Nijnsel ook voor
Waterschap Aa en Maas.
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piepschuim of schuimrubber. Ook niet dichtgeknoopte
zakken worden niet meegenomen. Wij verzoeken u het
afval, wat niet thuis hoort in zakken eruit te halen en de PDzakken twee weken later opnieuw aan te bieden.

Boskantseweg 43

Zakken bevatten blik

Zakken bevatten
hard plastic en/of
piepschuim

OPEN DAG PROVINCIEHUIS 16 MAART

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.

KIES VOOR

BRABANT
brabant.nl/opendag

STARTERSONTBIJT

PEN

DAG!
zaterdag 16 maart
13.00 – 20.00

provinciehuis ‘s-Hertogenbosch

Volg live het slotdebat van Omroep
Brabant•Speel de Brabant Quiz met
Christel de Laat•Zie Brabant vanaf
de 23e verdieping•Beleef de Atoombunker
Ontmoet de politieke partijen op het verkiezingsplein•Neem een kijkje in de
Statenzaal•Maak een #selfie op de stoel van de commissaris•
Doe de stickerstemwijzer•Barista koffiebar!•Lekker spelen in het
kinderdorp•75e bevrijding: Bekijk oude voertuigen

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

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN
Evenementenvergunning
Centrum
27 april 2019 Koningsdag
Waterhoef 2
31 augustus 2019 - Beach
Event Son
t.h.v. Vresselseweg 33 5 t/m 7 juli 2019
plattelandfestival
Omgevingsvergunning
Mosbulten 9

Gerbrandystraat 8
Verwestraat 43
Handelsweg 1a
Eekhoorn 1

Meierijstad een warm welkom! Wij geloven in
de kracht van samenwerken en kennisdelen.
Daarom nodigen we alle in 2018 gestarte ondernemers van harte uit voor het jaarlijkse
startersontbijt.
Dit ontbijt vindt plaats op woensdag 20
maart 2019 van 8.00 uur tot 10.00 uur
i n D e A f z a k k e r ij , V e r l e n g d e N o o r d k a d e

oprichten van tijdelijke
teeltondersteunende
voorzieningen
bouwen van een woning
verbouwing woonhuis
plaatsen van gevelreclame
huisvesten arbeidsmigranten

10-12, 5462 EH Veghel.
Tijdens dit ontbijt kun je informeel kennismaken
met collega starters uit de gemeente Meierijstad en met het projectteam van Startersnetwerk
Meierijstad. Dit startersnetwerk is een samenwerking van gemeente Meierijstad, Rabobank
en Platform Ondernemend Meierijstad (POM).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Goeiendonk 6

AFVAL: WAT MAG NIET IN DE ZAK?
Blijven er PD-zakken (zakken voor inzameling van plastic
en drankkarton) liggen met een ‘afkeur’ sticker na de
inzameling? Dan komt dit doordat er afval in de zak zit, dat
er niet thuis hoort. Dit is bijvoorbeeld blik, hard kunststof,

ambtshalve wijziging
omgevingsvergunning
intrekken voorschrift
omgevingsvergunning en het
stellen van maatvoorschriften

oprichten van een Lidl
supermarkt
oprichten van een bedrijf voor
het telen van frambozen

Mosbulten 9
Zakken zijn niet
dichtgeknoopt

Gebruik de stemwijzer, om inzicht
te krijgen welke partij aansluit bij
uw wensen voor het waterschap
via https://waterschappen.mijnstem.nl.

Stem mee voor de publieksprijs
Op 1 april worden alle genomineerden per categorie bekend
gemaakt op www.sportawardsmeierijstad.nl. Alle inwoners
van Meierijstad kunnen dan tot 22 april hun stem uitbrengen
via deze website. Er wordt zowel een publieksprijs voor de
jeugd als een voor de volwassenen uitgereikt. Tijdens de
Sport Awards op 29 april wordt bekend gemaakt wie deze
publieksprijzen hebben gewonnen.

Alfred Nobelstraat 20

ONTVANGEN MELDINGEN
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

STEMWIJZER
Gebruik de stemwijzer om inzicht
te krijgen welke partij aansluit bij
uw wensen voor de provincie via
https://noord-brabant.stemwijzer.nl.

DE GENOMINEERDE SPORTERS VOOR DE SPORT
AWARDS BEKEND
DE SPORTRAAD MEIERIJSTAD EN DE GEMEENTE
De Sportraad Meierijstad en de gemeente organiseren
op maandag 29 april de eerste Sport Awards Meierijstad.
Tot 1 maart 2019 konden de sporters aangedragen
worden. Maar liefst 84 kampioenen (individueel en teams)
en 37 nominaties in 5 categorieën zijn aangemeld! Een
onafhankelijke jury bepaalt voor de genomineerde sporters
de winnaar per categorie.
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Wij zorgen voor een lekker ontbijt, energie en
een leuk programma deze ochtend met caba-

realiseren van een
verplaatsbare mantelzorgwoning

retière Christel de Laat.
Kom je ook?
Meld je vóór 13 maart aan via starters@pom.nl.

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING
Alfred Nobelstraat 20

opslag en verkoop van
gevaarlijke stoﬀen

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!

