
keuze van Meierijstad op hoofdlijnen en geeft richting aan 
vervolgstappen.

Krediet voor overname van diverse sportvelden en 
kleedaccommodaties
In het kader van de sportharmonisatie zijn met enkele 
buitensportverenigingen maatwerkoplossingen tot stand 
gekomen. Het gaat om de overname van sportvelden 
en kleedaccommodaties. De raad wordt voorgesteld om 
hiervoor een krediet beschikbaar te stellen.

WETEN WAAR DE RAAD OVER VERGADERT?

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.

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

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

NIEUW! VIDEO’S MEE IN DE RAAD

In de korte video’s van ‘Mee in de Raad’ wordt de inwoner 
meegenomen in het proces van de gemeenteraad. Van 
voorstel tot het besluit.
Dit doen we om:
- Inwoners meer te betrekken bij de besluitvorming
- Te laten zien hoe de gemeente(raad) werkt
-  Een specifi ek onderwerp/beleid uiteen te zetten en toe 

te lichten. 
Wat is het voorstel, wat vinden inwoners en wat stemt 
de raad? De video’s zijn te vinden op het Facebook- en 
YouTubekanaal van de gemeente Meierijstad. 
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TERUGBLIK BEELDVORMENDE AVOND 4 APRIL

Tijdens de beeldvormende avond werd gesproken over: 
•  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?

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

COMMISSIE 11 APRIL

Op deze avond vergadert de commissie Ruimte, Economie 
en Bedrijfsvoering. De commissie Mens & Maatschappij 
vervalt.

Voorlopige agenda
•  Krediet overname diverse sportvelden en 

kleedaccommodaties
• Koersdocument Invoeren Omgevingswet
•  Kaart ‘Bebouwde kommen inzake Wet 

natuurbescherming’
•  Startnotitie Regionale Energie Strategie
De commissie brengt advies uit hoe de agendapunten in de 
raad te behandelen (hamer- of bespreekstuk).  

RAADSVERGADERING 18 APRIL

De raad neemt op 18 april een besluit over de onderwerpen 
die op 11 april in de commissie worden behandeld. 
Daarnaast staat op de voorlopige agenda: 
• benoeming raadslid
•  Wijziging controleverordening 2017 gemeente 

Meierijstad
Voor de actuele stand van zaken: zie de vergaderstukken 
op www.meierijstad.nl/gemeenteraad.

UIT DE RAAD GELICHT

Koersdocument ‘Welke koers kiest Meierijstad, 
Omgevingswet Meierijstad’
De Omgevingswet wordt naar verwachting op 1 januari 
2021 van kracht. Het koersdocument beschrijft de lokale 

WIE ZITTEN ER IN DE RAAD?

Wilt u weten wie er allemaal in de gemeenteraad zitten? Ga 
dan 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).

75 JAAR HERDENKEN & BEVRIJDEN IN 
MEIERIJSTAD

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.
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. 
In april start er o.a. een gedichtenwedstrijd en wordt de 
voorstelling ‘Veghelse vrouwen voor vrijheid’ gegeven.
Bekijk de website: www.meierijstadherdenkt.nl voor meer 
informatie en om te zien wat er allemaal te doen is.
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16 APRIL INFORMATIEBIJEENKOMST PLEEGZORG

Momenteel wachten 40 kinderen in de regio op een 
passend pleeggezin. Er is in de regio Noordoost Brabant 
een tekort aan pleeggezinnen. Daarom organiseert Stichting 
Oosterpoort samen met de gemeente Meierijstad een 
voorlichtingsavond over pleegzorg op donderdag 16 april 
2019, om mensen te informeren over pleegzorg. Deze 
avond duurt van 20:00 uur tot 22:00 uur en vindt plaats in 
het Gemeentehuis Meierijstad, Stadhuisplein 1, Veghel. 

Tijdens deze vrijblijvende voorlichtingsavond komen de 
volgende onderwerpen aan de orde: 
- welke vormen van pleegzorg er zijn; 
-  hoe het is om pleegouder te zijn en om een pleegkind in 

huis te hebben; 
- hoe jij pleegouder kan worden; 
- de begeleiding van Oosterpoort; 
- de voorbereiding op het pleegouderschap; 
- samenwerking met de ouders van een pleegkind. 

Ook zijn er een ervaren pleegouder en een 
pleegzorgbegeleider aanwezig die open staan om vragen te 
beantwoorden. Deze avond biedt potentiele pleegouders de 
mogelijkheid om te kijken of pleegouderschap bij hun zelf en 
hun gezin past. 

Aanmelden is niet nodig. Meer informatie over pleegzorg in 
de regio  kunt u vinden op www.oosterpoort.org.

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED VEGHEL 
HERZIENING KAPITEIN S. KLAPWIJKSTRAAT 
ONG.-BIEZENDIJK 25A

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening 
Kapitein S. Klapwijkstraat ong.-Biezendijk 25a’, zoals dit 
door de gemeenteraad op 28 maart 2019 is vastgesteld, 
ligt van 11 april 2019 tot 23 mei 2019 voor een ieder ter 
inzage in het gemeentehuis in Veghel, Stadhuisplein 1, 
gedurende openingstijden. Tevens is het bestemmingsplan 
‘Buitengebied Veghel, herziening Kapitein S. Klapwijkstraat 
ong.-Biezendijk 25a’ elektronisch raadpleegbaar op 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening 
Kapitein S. Klapwijkstraat ong. – Biezendijk 25a’ maakt de 
realisatie mogelijk van een Ruimte voor Ruimte woning 
op het perceel gelegen op de hoek van De Bresser en de 
Kapitein S. Klapwijkstraat in Zijtaart. Hiervoor wordt op de 
locatie Biezendijk 25a een intensieve veehouderij beëindigd 
en worden bedrijfsruimten gesloopt. De locatie Biezendijk 
25a krijgt een passende herbestemming in de vorm van 
‘Wonen’.

BESTEMMINGSPLAN “SINT-OEDENRODE 
NOORD, HERZIENING OLLANDSEWEG 52”

Het bestemmingsplan “Sint-Oedenrode Noord, herziening 
Ollandseweg 52”, ligt met ingang van donderdag 11 
april 2019 tot en met woensdag 22 mei 2019 voor een 

ieder ter inzage in het gemeentehuis van Meierijstad. 
Het bestemmingsplan voorziet in de toevoeging van één 
bouwvlak aan het perceel aan de Ollandseweg 52 te Sint-
Oedenrode. Daarbij wordt de bestaande vrijstaande woning 
gesloopt en het perceel gesplitst in twee bouwkavels. Het 
bestemmingsplan ligt samen met het besluit Hogere waarde 
Wet geluidhinder ter inzage. Voor de mogelijkheid om 
beroep in te stellen tegen het bestemmingsplan en/of het 
besluit Hogere waarde Wet Geluidhinder kunt u de volledige 
bekendmaking raadplegen op 
www.offi  cielebekendmakingen.nl.

STEM OP UW FAVORIETE GENOMINEERDE 
VOOR DE SPORT AWARDS MEIERIJSTAD! 

Op maandag 29 april vindt de uitreiking van de Sport 
Awards Meierijstad plaats. De Sportraad Meierijstad en de 
gemeente organiseren dit sportfeest voor de verenigingen 
en vrijwilligers die het, dag in dag uit, mogelijk maken te 
sporten. 

Stemmen op genomineerden van start!
Inmiddels zijn de genomineerden in de diverse categorieën 
aangemeld. Een onafhankelijke jury bepaalt per categorie 
de winnaar die op 29 april een Sport Award ontvangt. 
Ook kunnen alle inwoners van Meierijstad tot 22 april hun 
stem uitbrengen op hun favoriete genomineerde sporter of 
sportploeg voor de publieksprijs. 

Stemmen kan via www.sportawardsmeierijstad.nl/stemmen.

FEESTPROGRAMMA SPORT AWARDS 29 APRIL

De voorbereidingen voor de uitreiking van de Sport Awards 
op 29 april zijn in volle gang. Het feest begint voor de 
jeugd al in de middag. Bas Muijs is de presentator van de 
middag. Hij is bekend acteur van o.a. GTST en Costa! en 
stadionspeaker bij NL-wedstrijden.

De sportverenigingen presenteren zich dan met workshops, 
demonstraties en clinics:
• Hockey met Marloes Keetels
• Freestyle voetbal met Nelson de Kok
• Basketbal met Henk Pieterse
• Turnen met Shadé van Oorschot e.a.
• Tennis met Esther Vergeer
• Duiken in een duiktank
• Clinics honkbal, volleybal, korfbal, schermen en judo

Als hoogtepunt van de middag worden de jeugdige 
kampioenen in de leeftijdscategorie 5 t/m 17 jaar gehuldigd, 
de genomineerde sporters worden beloond met een Sport 
Award en de winnaar van de publieksprijs wordt bekend 
gemaakt. Deze huldiging wordt gedaan door wethouder Van 
der Pas en TeamNL-hockeyster Marloes Keetels.

In de avond gaat het feest verder voor de volwassenen, 
met entertainment en huldigingen. Ook hier is Bas Muijs 
de presentator. De kampioenen (vanaf 18 jaar) worden 
gehuldigd, de Sport Awards worden uitgereikt en de winnaar 
van de publieksprijs wordt bekendgemaakt. De avond wordt 
geopend door burgemeester Van Rooij en wethouder Van 
der Pas reikt de prijzen uit.
De tweede helft van de avond is in de vorm van een gezellig 
sportcafé met gelegenheid voor ontmoeting en lekkere 
drankjes en hapjes.

OPROEP VOOR TELLERS BIJ DE
VERKIEZINGEN VAN 23 MEI 2019

Wil jij helpen bij de verkiezingen op 23 mei 2019 en 
€ 30,- verdienen?

De gemeente Meierijstad zoekt voor de verkiezingen van 
het Europees Parlement op donderdag 23 mei tellers die 
vanaf 21.00 uur op de verschillende stembureaus binnen 
de gemeente de stemmen komen tellen. Ben je 18 jaar of 
ouder, meld je dan voor 1 mei 2019 aan als teller via 
www.meierijstad.nl/verkiezingen. 

WEGAFSLUTING IN VERBAND MET 
AANPASSINGEN RIOOLGEMALEN

Vanaf deze week worden een groot aantal rioolgemalen 
aangepast, uitgebreid of vervangen. Rioolgemalen 
ontvangen rioolwater, en verpompen dit weer naar een 
hoger gelegen riool, zodat het weer via vrij verval verder 
kan stromen. Uiteindelijk wordt het rioolwater naar de 
zuivering in Heeswijk-Dinther gepompt. Op een aantal 
plaatsen zijn de werkzaamheden dermate ingrijpend, dat 
ook de weg tijdelijk plaatselijk wordt afgesloten om deze 
goed uit te kunnen voeren. Dit betreft de volgende wegen:

•  Rioolgemaal nabij Ollandseweg –Cathalijnepad. 
Uitvoeringsperiode 8 t/m 21 april hierbij wordt alleen het 
fi etspad aan één zijde afgesloten).

•  Leggen persleiding Verwestraat tot Sluitappel huisnr. 
13A. Uitvoeringsperiode 23 april t/m 10 mei.

•  Rioolgemaal Kastanjestraat Boskant nabij huisnr.4 en 6. 
Uitvoeringsperiode 6 t/m 10 mei.

•  Rioolgemaal Meierij nabij parkeerkelder Odendael. 
Uitvoeringsperiode 13 t/m 17 mei.

•  Rioolgemaal hoek Coeveringslaan-Philippusstraat. 
Uitvoeringsperiode  6 t/m 31 mei.

Bewoners die in de directe nabijheid wonen worden door de 
aannemer geïnformeerd.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning 
 Clausstraat 21  realiseren van een aanbouw  
  t.b.v. mantelzorg
 Sonse-Heideweg 8  aanleggen van een inrit met  
  duiker
 Thorbeckestraat 2  realiseren van een berging en  
  een erfafscheiding
 Kastanjestraat 2  realiseren van een puntdak op  
  een bestaande garage

Evenementenvergunning
 Dommelpark  7 t/m 10 juni 2019 Beach Soccer  
  Rooi live
 Evertsestraat 11  2 juni 2019 vlooienmarkt 
  C.V. de Plekkers
 Ritaplein  18 augustus 2019 - Elvis   
  Presley Memorial Day

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Airborneweg 10  realiseren van een loods
 Vogelsven 2  bouwen van een woning met  
  garage
 Kasteellaan 6  kappen van een boom
 Kremselen 20  kappen van 3 bomen
 Gerbrandystraat 12  kappen van een boom
 Boskantseweg 94  kappen van een Dennenboom

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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