
Bespreekstuk:
• Instemming startnotitie Regionale Energie Strategie.

UIT DE RAAD GELICHT:

Kaart ‘bebouwde kommen inzake Wet 
natuurbescherming’
Deze kaart legt de bevoegdheden tussen gemeente en 
provincie vast wanneer het gaat over het kappen van 
houtopstanden. Binnen de bebouwde kom is de gemeente 
bevoegd, daarbuiten de provincie. De oude bebouwde 
kommen voor de Boswet worden ingetrokken. 

Startnotitie Regionale Energie Strategie
De startnotitie bevat de kaders en het proces van het 
opstellen van een Regionale Energiestrategie in de regio 
Noordoost Brabant. Dit is een opgave die volgt uit het 
landelijke Klimaatakkoord. 

VIDEO’S: MEE IN DE RAAD!

Hoe neemt de gemeenteraad besluiten? En waar gaat het 
zoal over? Om deze vragen te beantwoorden nemen we je 
graag ‘Mee in de Raad’. In deze nieuwe video’s wordt het 
proces van de raad doorlopen aan de hand van wisselende 
onderwerpen. 
Wat is het voorstel, wat vinden inwoners en wat besluit de 
raad? Bekijk het in de video’s Citymarketing en Krediet 
aankoop politiebureau Veghel op www.meierijstad.nl/
meeinderaad.Binnenkort volgt een nieuwe video. 

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende 
avonden weten? Hebt u vragen? Neem dan contact op met 
de griffi  e (telefoon 14 0413 of e-mail griffi  e@meierijstad.nl). 

OMZIEN NAAR ELKAAR

Omzien naar elkaar, aandacht hebben voor elkaar en oog 
voor elkaar. Dat vinden we heel belangrijk. In Meierijstad 
willen we graag een luisterend oor bieden voor onze 
inwoners. Ook voor hen die op zoek zijn naar leuke 
bezigheden. Of voor hen die graag andere mensen willen 
ontmoeten om samen leuke dingen mee te doen. 

Wist u dat u met Welzijn De Meierij en ONS welzijn contact 
kunt opnemen voor allerlei zaken die u als inwoner bezig 
houden? 
Bijvoorbeeld:
- als u zich zorgen maakt over iemand die eenzaam is
-  als u zelf graag wat meer mensen om u heen zou willen 

hebben
- als u vragen heeft over activiteiten in onze gemeente 
-  als u informatie wilt krijgen over wat er allemaal 
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TERUGBLIK COMMISSIE 11 APRIL

De commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering heeft 
de onderwerpen voor de raadsvergadering van 18 april 
behandeld. 
De commissie heeft advies uitgebracht hoe de 
agendapunten in de raad te behandelen (hamer- of 
bespreekstuk). Een hamerstuk betekent dat fracties 
akkoord zijn met het voorstel. In de raad wordt hierover niet 
meer gesproken. Een bespreekstuk wordt wel in de raad 
besproken. 

TERUGKIJKEN VERGADERING

Bent u benieuwd hoe de bijeenkomst is verlopen? U kunt 
deze terugkijken via www.meierijstad.nl/videoregistraties.

RAADSVERGADERING 18 APRIL

Op de agenda staan:
•  De toelating van de heer Stefan van Kessel als lid van 

de gemeenteraad. Het gaat om de invulling van een 
vacature, ontstaan door het ontslag op eigen verzoek 
van de heer Coen Hendriks.

Hamerstukken:
•  Wijziging controleverordening 2017 gemeente 

Meierijstad;
•  Krediet voor overname van diverse sportvelden en 

kleedaccommodaties;
•  Vaststelling kaart ‘bebouwde kommen inzake Wet 

natuurbescherming’;
• Vaststelling koersdocument invoeren omgevingswet.

mogelijk is in gemeente Meierijstad voor ontmoetingen, 
koffi  e drinken, dagbesteding, wandelingen, creatieve 
activiteiten.

Maren Brakke, Nelleke Zomer en Esther de Bie zijn allen 
sociaal werker bij Welzijn de Meierij en/of ONS welzijn en 
organiseren van allerlei activiteiten voor de inwoners in 
alle dertien kernen. Dat varieert van het begeleiden van de 
dagbestedingsactiviteiten voor ouderen, coördineren van de 
vele vrijwilligers tot het organiseren van inloopmomenten in 
de verschillende openbare gebouwen in Meierijstad.

Contactgegevens: 
Wilt u meer informatie, neem dan contact op:
Voor Schijndel: Maren Brakke, tel. 06 83404938 of per mail 
m.brakke@welzijndemeierij.nl
Voor Sint-Oedenrode: Nelleke Zomer, tel. 06 14329432 of 
per mail n.zomer@welzijndemeierij.nl
Voor Veghel: Esther de Bie, tel. 06 14342433 of per mail 
estherdebie@ons-welzijn.nl

APPARATEN NIET VERKOCHT OP DE VRIJMARKT 
TIJDENS KONINGSDAG? 

Lever ze gratis in op de milieustraat en ontvang een 
gratis Wecycle Recycle Memo-spel op de milieustraten 
in Meierijstad.

De gemeente doet mee aan de Wecycle-inleveractie voor 
afgedankte elektrische apparaten en spaarlampen (e-waste) 
op de milieustraat. Inwoners die elektrische apparaten en 
spaarlampen inleveren na Koningsdag, ontvangen een
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gratis Wecycle Recycle Memo-spel (op=op). Wecycle 
organiseert de inzameling en recycling van e-waste in 
Nederland.
Doel van de inleveractie is om het inleveren te stimuleren 
van vooral kleine elektrische apparaten en spaarlampen op 
de milieustraat. Vooral na de vrijmarkt belanden veel van 
deze onverkochte producten vaak alsnog in de vuilnisbak.
Het inleveren van elektrische apparaten bij de milieustraat is 
gratis. Kijk voor de openingstijden op 
www.meierijstad.nl/milieustraat.

Liever een tweede leven voor je apparaat?
Denk dan aan de kringloopwinkel. Op 
watismijnapparaatwaard.nl staan nog meer mogelijkheden 
om je apparaat een tweede leven te geven of toch in te 
leveren voor recycling.

25 APRIL: INFORMATIEBIJEENKOMST VOOR
HUISVESTERS VAN ARBEIDSMIGANTEN

De gemeente organiseert een informatiebijeenkomst voor 
huisvesters van arbeidsmigranten op donderdag 25 april 
2019 van 15.30 - 16.30 uur in het gemeentehuis van 
Veghel. 

Tijdens deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de 
verordening verblijfsbelasting/ toeristenbelasting specifi ek 
voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarnaast zal 
er informatie gegeven worden over de registratie en het 
inschrijvingsproces voor arbeidsmigranten. Er is tevens 
gelegenheid voor het stellen van vragen.

Aanmelden 
Wij verzoeken u zich aan te melden voor deze bijeenkomst 
door een mail te sturen naar: fvangeff en@meierijstad.nl
en aan te geven met hoeveel personen u wilt komen. 
We ontvangen uw reactie graag voor 21 april. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij Frank van Geff en, 
telefoonnummer: 14 0413.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN APRIL 2019

Op vrijdag 19 april, Goede Vrijdag, zijn al onze 
dienstverleningscentra en milieustraten zoals normaal 
geopend.
Op maandag 22 april, 2e Paasdag, zijn de 
dienstverleningscentra en milieustraten gesloten.
Op Koningsdag, zaterdag 27 april zijn alle milieustraten 
gesloten.

Voor de normale openingstijden verwijzen wij u naar 
www.meierijstad.nl.
Bij storingen kunt u terecht op telefoonnummer: 14 0413.

AFVAL: INHAALDAG AFVALINZAMELING 
IVM 2E PAASDAG

In verband met 2e paasdag maandag 22 april, wordt er 
geen afval opgehaald.  De inhaaldag is zaterdag 
20 april.

ONTWERP WIJZIGINGSPLAN HULZEBRAAK III, 
PARALLELWEG ONGENUMMERD, NAAST 11
TE SCHIJNDEL

Aan de rand van het plangebied Hulzebraak ligt de 
Parallelweg. In het bestemmingsplan “Hulzebraak 3” is voor 
dit gebied een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Onder 
bepaalde voorwaarden mogen hier extra woningen worden 
toegevoegd. Een van de grondeigenaren in dit gebied wil 
hiervan gebruik maken en een woning toevoegen. Hiertoe 
heeft de initiatiefnemer een wijzigingsplan opgesteld. 
Voor de mogelijkheid om bezwaar in te stellen tegen 
het wijzigingsplan, kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.offi  cielebekendmakingen.nl.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
“FOODPARK VEGHEL, UITBREIDING”

Het bestemmingsplan betreft de eerste uitbreiding van fase 
2 van bedrijventerrein Foodpark Veghel ter grootte van 
acht hectare. De uitbreiding is gelegen aan de Corridor en 
de inmiddels voor het bedrijventerrein nieuw aangelegde 
ontsluitingsweg, bekend als de Kempkens.
Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad 
op 28 maart 2019 en ligt ter inzage van 16 april tot 
en met 27 mei 2019 in het gemeentehuis in Veghel. 
Belanghebbenden die eerder een zienswijze ingediend 
hebben op het ontwerp, kunnen beroep instellen tegen dit 
besluit bij de Raad van State. De volledige bekendmaking 
van het plan kunt u raadplegen op 
www.offi  cielebekendmakingen.nl.

LAATSTE WEEK OM TE STEMMEN OP JE 
FAVORIETE SPORTER 

Op 29 april vindt de eerste Sport Award 
uitreiking van Meierijstad plaats. Alle inwoners 
van Meierijstad kunnen tot 22 april hun stem 
uitbrengen op hun favoriete genomineerde sporter of 
sportploeg voor de PUBLIEKSPRIJS. Stemmen kan via 
www.sportawardsmeierijstad.nl/stemmen.

WE DUIMEN VOOR STRALEND WEER OP 27 
APRIL ZODAT IEDEREEN VOLOP KAN 
GENIETEN VAN ALLERLEI LEUKE, SPANNENDE 
EN SPORTIEVE ACTIVITEITEN. HIERONDER 
TREFT U EEN OVERZICHT AAN VAN DE BIJ DE 
GEMEENTE MEIERIJSTAD BEKEND GEMAAKTE 
ACTIVITEITEN

MEIERIJSTAD VIERT KONINGSDAG

Eerde
Om 9.00 uur verzamelt de basisschooljeugd zich in de 
pastorietuin naast de kerk om daarna al spelletjes 
spelend uit te waaieren over het gehele dorp.

Erp
Open Errup wordt georganiseerd op 26 april van 20.30 
tot 1.00 uur. Lokale dj’s en een band zullen het publiek 
vermaken. Op Koningsdag wordt er ‘s middags een 
‘familiedag’ georganiseerd. Kinderen kunnen geschminkt 
worden, er zijn virtual reality spelen, een klimwand en 
een luchtkussen. Ook is er voor de liefhebbers een 
fietstocht.

Mariaheide
Op het Dobbelsteenplein in Mariaheide wordt vanaf 
13.30 uur een Zeskamp georganiseerd. Ook is er een 
modeshow en een prijs voor de mooist verklede deelne-
mer. En ook in Mariaheide wordt er gefietst.

Schijndel
Alweer voor de 13e keer is iedereen van harte welkom 
bij het mega-meezingfestijn ‘Skêndel Zwingt’ dat op 26 
april ’s avonds in de tent aan De Steeg georganiseerd 
wordt.
Ook op Koningsdag zelf is er traditiegetrouw weer van 
alles te doen in Schijndel. Zo is er om 12.30 uur het 
versierde fietsen defilé en de parade, kunnen liefhebbers 
elkaar vanaf 13.30 uur ontmoeten om een kaartje te 
leggen en is er van 13.00 tot 17.00 uur een kindervrij-
markt. Daarnaast is er ‘De Smaakfabriek’ met optredens 
in de tent en wordt er op de markt in samenwerking met 
CityManagement Schijndel van 13.00 tot 17.00 uur een 
vrijmarkt voor volwassenen georganiseerd.

Sint-Oedenrode
Om 10.00 uur wordt op het Oranjeplein (Kerkplein) de 
dag officieel geopend met het hijsen van de Nederland-
se vlag en het Wilhelmus. Daarna is er van alles te doen 
in Rooi. Zo is er een vrijmarkt en geraniummarkt, kunnen 
de kinderen los met stoepkrijt, wordt er gratis 
geschminkt, is er een interactief circus en livemuziek. 
Om 16.30 uur wordt de winnende koningskroon bekend 
gemaakt. In Odendael is er om 11.00 uur een Oran-
jeconcert, gevolgd door een brunch en om 14.00 uur een 
kaarttoernooi.

Veghel
Koningsdag in Veghel start om 10.00 uur. Vanaf dat 
moment kunnen kinderen zich met hun versierde fiets of 
skelter melden op het Meierijplein. Om 10.30 uur vertrekt 
onder begeleiding van het Sint Barbara Gilde daar de 
optocht richting Markt.
De Bloemenwijk organiseert bij Wijkgebouw De Bloem-
fontein vanaf 9.45 uur een zeskamp. De spelletjesmid-
dag start er om 14.00 uur.
In winkelcentrum De Bunders wordt van 12.00 tot 17.00 
uur bij De Spil een Koningsfeest georganiseerd.
In MFC De Magneet in de Leest barst het vanaf 14.00 
uur los als daar de Koningsspelen starten.

Zijtaart
De kinderen staan te trappelen om om 13.30 uur met 
hun prachtig versierde fietsen een rondje door het dorp 
te maken. Aansluitend is er op het kerkplein een 
spelletjesmiddag.

KONINGSDAG 2019

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN 

Omgevingsvergunning 
 Fitselsteeg 15   gebruiken van een bestaande  
   stal voor statische opslag
 Berkstraat 28   verhogen van een nok

Evenementenvergunning
 Markt   30 mei 2019 koopjesmarkt

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Rijtvenweg 12    brandveilig gebruik voor tijdelijke 

units
 Jekschotseweg 15   realiseren van een nieuwe inrit

VERDAGINGSBESLUITEN

 Hoogstraat 51   afwijken van ammoniakemissie
 Hoogstraat 58   intensiveren van een    
   schapenhouderij en het oprichten  
   van een opslagloods

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
  

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
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