
Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griffi  e 
(e-mail griffi  e@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding is 
mogelijk tot 15 mei, 12.00 uur. De spreektijd is maximaal vijf 
minuten per spreker.
Ondersteuning van de inspreekbijdrage met schriftelijk 
materiaal is mogelijk. Dit is vooraf toe te sturen naar de 
griffi  e. De griffi  e zorgt voor verspreiding onder de raads- en 
commissieleden. 

Wist u dat?
U tijdens de beeldvormende avond ook kunt inspreken op 
onderwerpen die niet op het programma staan? Wilt u meer 
hierover weten? Neem dan contact op met de griffi  e. 

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN

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

WIE ZITTEN ER IN DE RAAD?

De gemeenteraad van Meierijstad bestaat uit 35 leden. 
Sinds de splitsing van Team Meierijstad zijn de zetels 
verdeeld over 10 politieke partijen, ook wel fracties 
genoemd. 

Nieuwe fracties
De 11 leden van Team Meierijstad hebben zich opgesplitst 
in de volgende twee fracties:
•  Ü. Öğüt  (M. Kerkhof-Ulehake vervangt Ü. Öğüt), A. 

Smetsers, P. Verbraak, E. de Vries, M. Klotz en M. van 
der Aalsvoort. Bij het ter perse gaan van deze editie was 
er nog geen naam bekend en geen foto beschikbaar van 
deze fractie.

•  W. van Asseldonk, W. van Gerwen, M. van der Heijden, 
P. Timmers en A. Evlek. Deze fractieleden gaan verder 
onder de naam Lokaal Meierijstad.

De fractie van Lokaal Meierijstad. V.l.n.r.: W. van Asseldonk, 
A. Evlek, M. van der Heijden, W. van Gerwen en P. Timmers 
(fractievoorzitter).

Naamswijziging fractie
‘Hart voor Schijndel’ heeft besloten een naamswijziging door 
te voeren. Deze partij gaat verder onder de naam HART. 
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BENIEUWD WAT DE RAAD BESLOTEN HEEFT?

De raad heeft op 18 april diverse besluiten genomen. 
De besluitenlijst is te vinden op de gemeentelijke 
website. Benieuwd hoe de bijeenkomst is verlopen? U 
kunt de bijeenkomst terugkijken op www.meierijstad.nl/
videoregistraties.

AGENDACOMMISSIE 

De agendacommissie vergadert op 9 mei over de 
komende vergadercyclus. De agendacommissie stelt dan 
de voorlopige agenda’s van de commissies (23 mei), de 
raad (6 juni) en de beeldvormende avond (13 juni) vast. 
De vergaderstukken zijn te vinden op www.meierijstad.nl/
gemeenteraad. 
Let u er op dat het om concepten gaat. Wijzigingen zijn niet 
uitgesloten. 

BEELDVORMENDE AVOND 16 MEI

Op het programma staan de volgende onderwerpen: 
Raadzaal:
• Toegang Sociaal Domein (19.30-20.30 uur)
Het Sociaal Domein bestaat uit jeugdhulp, WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) en participatie. Inwoners 
met een hulpvraag kunnen bij de gemeente terecht. Wat 
doet de gemeente? Hoe werkt dat in de praktijk? Welke 
ontwikkelingen zijn er? 
•  Meerjarenprogramma gebiedsontwikkelingen 2019-

2017 (20.45-21.45 uur)
Welke projecten spelen de komende jaren op de thema’s 
natuur en/of water? Hoe komen we in Meierijstad tot een 
oplossingsgerichte, samenhangende en integrale aanpak 
om de bestuurlijke ambities te halen?
Parallelle zaal:
•  Voortgang uitvoeringsprogramma Dienstverlening 

(19.30-20.30 uur)
Welke projecten en activiteiten zijn er op het gebied 
van dienstverlening? Hoe zit het met de telefonische 
bereikbaarheid en de digitale dienstverlening?
•  Informatiebeleidsplan en Informatiebeveiliging 

(20.45-21.45 uur)
Wat is de status van de 5 sporen uit het 
informatiebeleidsplan? Wat is de uitkomst van de 
kwetsbaarheidstest en wat zijn de bestuurlijke principes 
voor informatieveiligheid?

WIE ZITTEN ER IN DE COMMISSIE?

Meierijstad heeft twee commissies: Mens en Maatschappij 
en Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering. In de commissies 
zitten behalve raadsleden ook burgercommissieleden.

Elke fractie heeft maximaal vier burgercommissieleden. De 
burgercommissieleden zijn op voordracht van de fractie 
door de raad benoemd.

HELP HET MILIEU EN BEZORG EEN LOKAAL GOED
DOEL OF CLUB EEN WECYCLE SPONSORCHEQUE!

Verzin een inzamelactie voor apparaten en lampen en 
lever ze in op een van onze milieustraten in Meierijstad.

Door de landelijke stichting 
Wecycle worden de 25 leukste, 
opvallendste of creatiefste 
inzendingen beloond met een 
sponsorcheque van 1.000 euro 
voor de opgegeven club of 
lokaal goed doel. Ook zijn er 100 
bloemenbonnen t.w.v. 25 euro om 
iemand te bedanken voor zijn of haar inzet voor de club of 
lokaal goed doel! Kijk voor alle actievoorwaarden op 
www.wecycle.nl/inleveren.

De gemeente werkt al jaren samen met Wecycle. Inwoners 
kunnen er zeker van zijn dat alle oude elektrische 
apparaten en energiezuinige lampen die ze inleveren op 
de milieustraat, optimaal worden gerecycled via Wecycle. 
Jaarlijks verdwijnen veel kleine apparaten, lampen en 
armaturen in de vuilnisbak. Hierdoor gaan ze verloren voor 
recycling. Door recycling blijven grondstoff en behouden, 
komen schadelijke stoff en niet in het milieu terecht en wordt 
de uitstoot van CO2 vermeden.

KONINGSDAG 2019
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GEMEENTE MEIERIJSTAD
Stadhuisplein 1   www.meierijstad.nl
5461 KN Veghel   info@meierijstad.nl
tel:  14 0413       @gemeentemeierijstad
Voor storingen kunt u      @GemMeierijstad 
bellen 14-0413      @gemeentemeierijstad    

Wilt u weten wat er tijdens Koningsdag 

allemaal te doen is in de gemeente 

Meierijstad, check dan 

www.meierijstad.nl/koningsdag2019

MEIERIJSTAD VIERT KONINGSDAG



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

29 APRIL: UITNODIGING SPORT AWARDS

Wil jij ook samen sporten met bekende sporters, zoals 
freestyle voetballer Nelson de Kok, tennisster Esther Vergeer 
of hockeyster Marloes Keetels? Kom dan op maandagmiddag 
29 april om 13.30 uur met je vrienden en klasgenoten naar 
het feestelijk middagprogramma van de Jeugd Sport Awards 
Meierijstad bij het Spectrum in Schijndel. Acteur Bas Muijs 
bekend van GTST is de presentator die middag. Om 16.00 uur 
worden de sportkampioenen voor de jeugd gehuldigd en de 
Sport Awards uitgereikt. Daar moet je bij zijn! Aanmelden voor 
het middagprogramma is niet nodig. ‘s Avonds is de uitreiking 
van de Sport Awards voor de volwassenen. Kaarten daarvoor 
zijn nog te bestellen via cvandijk@meierijstad.nl

WORKSHOPFESTIVAL MANTELZORGERS
MEIERIJSTAD

GRATIS WORKSHOP VOOR MANTELZORGERS 
Naast de jaarlijkse verwenmiddag in november en het
mantelzorgcompliment in de vorm van cadeaubonnen bieden
wij u graag nog iets extra’s aan. Omdat u het verdient!
Even ontspannen en tijd voor u zelf, even op andere gedachten
komen. Dat is wat wij u gunnen.
Op zaterdag 11 mei 2019 en zaterdag 31 augustus 2019,
organiseren wij een Workshopfestival voor mantelzorgers. U
kunt kiezen uit diverse workshops (zoals beweging en creatief).

Aanmelden:
Als u bij ons geregistreerd staat als mantelzorger, kunt u zich
kosteloos opgeven voor 1 workshop per jaar naar keuze. U kunt
dit doen door een mailtje te sturen naar:
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DODENHERDENKING 2019

Tijdens de 
Dodenherdenking op 
4 mei 2019 worden 
om 20.00 uur de 
Nederlandse slachtoffers 
herdacht die sinds 
het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog 
in oorlogssituaties en bij 
vredesoperaties zijn omgekomen.

Het meer-jarenthema (2016-2020) van het Nationaal Comité 
4 en 5 mei is ‘Vrijheid geef je door’. In 2019 wordt de focus 
gelegd op ‘In vrijheid kiezen’. Hiermee sluit het comité onder 
andere aan bij 100 jaar algemeen kiesrecht, maar ook bij 
het feit dat in Nederland iedereen binnen de regels van de 
wet, kan doen en laten wat men zelf wil. We leven in een vrij 
land en mogen overal een mening over hebben en bepalen 
wat goed voor ons is. De keuze van de een kan echter 
onvrijheid van de ander betekenen. Hoe gaan we daarmee 
om? Nemen we verantwoordelijkheid voor onze keuzes? 
Zijn we in staat verder te kijken dan onze eigen vrijheden? 
En verplaatsen we ons nog voldoende in een ander? 
Khadija Arib, voorzitter van de Tweede Kamer schreef dit 
jaar de tekst over dit thema.
In de gemeente Meierijstad zijn er op verschillende 
plaatsen herdenkingen. Bij iedere herdenking is een 
vertegenwoordiger van het college van B&W aanwezig.

Boerdonk
Verzamelen vanaf 19.10 uur in Den Hazenpot. Vanaf daar 
vertrekt om 19.20 uur de stille tocht naar de begraafplaats 
en vervolgens naar het Lancaster Monument waar om 
20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen worden en 
de kranslegging plaatsvindt.

Eerde
In Eerde komen belangstellenden om 19.40 uur samen 
op het Kerkplein. Rond 19.50 uur start een stille tocht 
naar het Airborne-monument waar vanaf 20.00 uur de 
herdenkingsplechtigheid plaatsvindt.

Erp
Belangstellenden zijn welkom vanaf 19.15 uur bij het 
JJC-gebouw in de Ottenstraat waar men rond 19.35 uur 
vertrekt naar het kerkhof waar bij “De Propellor” een krans 
gelegd wordt en bloemen bij de oorlogsraven. Bij het 
oorlogsmonument bij de kerk zal het om 20.00 uur twee 
minuten stil zijn en vindt de kranslegging plaats.

Schijndel
Om 19.00 uur verzamelen belangstellenden zich in ‘t 
Spectrum waarna de stille tocht vertrekt. De kranslegging 
vindt plaats op de Markt. Na de twee minuten stilte om 
20.00 uur komt men samen in de Sint Servatiuskerk 
voor een bijeenkomst met muziek, gedichten en enkele 
toespraken.

Sint-Oedenrode
Om 18.40 uur start de herdenkingsdienst in het Atrium van 
Zorgcentrum Odendael. Aansluitend vindt er een stille tocht 
naar het monument aan de Corridor – Hambrug plaats waar 
de herdenking plaatsvindt.

Veghel
De herdenking in Veghel begint om 18.30 uur in de Blauwe 
Kei. Het programma is gratis toegankelijk. De voorstelling 
in de Blauwe Kei staat in het teken van ‘Burgemeesters in 
oorlogstijd’. Na de herdenking vertrekt de stille tocht naar de 
Kolonel Johnsonstraat waar om 20.00 uur de herdenking begint.

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.

Voor Veghel: mantelzorgveghel@ons-welzijn.nl of te bellen
met 088-3742525.
Voor Schijndel en Sint-Oedenrode:
mantelzorg@welzijndemeierij.nl of te bellen met 073-5441400
Vermeld in uw e-mail uw naam, adres en telefoonnummer en
geef aan op welke dag en welk tijdstip u aan welke workshop
wilt deelnemen. U ontvangt altijd een bericht wanneer u zich
heeft aangemeld. Het kan immers zijn dat de workshop vol zit.
Voor meer informatie over het workshopoverzicht en 
(registratie) mantelzorg in Meierijstad: 
zie www.meierijstad.nl/mantelzorg

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Witte Bleek 6a  wijzigen van een veehouderij
 Diverse locaties kappen van 21 bomen
 Ollandseweg 139a  verbouwen van een woning
 Hoogstraat 40  slopen van een varkenshok
 Ollandseweg 113B  realiseren van een inrit
 Kofferen 34 a  herontwikkelen van een pand tot  
  Short Stay
 Johanna van  realiseren van een overkapping
 Brabantlaan 1  
 Houtsestraat 7  realiseren van een tijdelijke   
  mantelzorgwoning

Evenementenvergunning
 Donte 3  7 en 8 september 2019 - Latcho  
  Diewes Festival
 Bremhorst 6  16 t/m 18 augustus 2019 - 
  Rocking at the Drive-In Barn

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Achterstesteeg 3  legaliseren van reeds aanwezige  
  bijgebouwen
 Hoogstraat 51  afwijken van ammoniakemissie
 Baron van  plaatsen van een overkapping en
 Coehoornlaan 16  een houten schutting
 Spierkesweg 9A  wijzigen van een reeds eerder  
  verleende vergunning voor het 
  bouwen van een loods
 Kruidenlaan 10b  kappen van een boom

Evenementenvergunning
 Centrum  27 april 2019 - Koningsdag
 Koeveringsedijk 41  31 mei 2019 - Campina Open  
  Boerderijdagen

INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNING

 Kofferen 60  gedeeltelijk intrekken van een  
  milieuvergunning van 18-04-2007

VERDAGINGSBESLUITEN

 Nieuwstraat 28  gebruiken van een bedrijfswoning  
  voor een plattelandswoning

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

 Karthuizerweg 1  wijzigen van een bedrijfsinrichting

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER    

 Alfred Nobelstraat 20  bronneren  en periodieke   
  tankkeuring

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.

Tijdens de Dodenherdenking op 4 mei 2019 worden om 20.00 uur de Nederlandse slachtoffers herdacht die 
sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen.

Het meer-jarenthema (2016-2020) van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is ‘Vrijheid geef je door’. In 2019 wordt 
de focus gelegd op ‘In vrijheid kiezen’. Hiermee sluit het comité onder andere aan bij 100 jaar algemeen 
kiesrecht, maar ook bij het feit dat in Nederland iedereen binnen de regels van de wet, kan doen en laten 
wat men zelf wil. We leven in een vrij land en mogen overal een mening over hebben en bepalen wat goed 
voor ons is. De keuze van de een kan echter onvrijheid van de ander betekenen. Hoe gaan we daarmee om? 
Nemen we verantwoordelijkheid voor onze keuzes? Zijn we in staat verder te kijken dan onze eigen vrijheden? 
En verplaatsen we ons nog voldoende in een ander? Khadija Arib, voorzitter van de Tweede Kamer schreef dit 
jaar de tekst over dit thema.

In de gemeente Meierijstad zijn er op verschillende plaatsen herdenkingen. Bij iedere herdenking is een verte-
genwoordiger van het college van B&W aanwezig. 

Boerdonk 
Verzamelen vanaf 19.10 uur in Den Hazenpot. Vanaf daar vertrekt om 19.20 uur de stille tocht naar de begraaf-
plaats en vervolgens naar het Lancaster Monument waar om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen 
worden en de kranslegging plaatsvindt.

Eerde 
In Eerde komen belangstellenden om 19.40 uur samen op het Kerkplein. Rond 19.50 uur start een stille tocht 
naar het Airborne-monument waar vanaf 20.00 uur de herdenkingsplechtigheid plaatsvindt. 

Erp  
Belangstellenden zijn welkom vanaf 19.15  uur bij het JJC-gebouw in de Ottenstraat waar men rond 19.35 uur 
vertrekt naar het kerkhof waar bij “De Propellor” een krans gelegd wordt en bloemen bij de oorlogsraven. Bij 
het oorlogsmonument bij de kerk zal het om 20.00 uur twee minuten stil zijn en vindt de kranslegging plaats.

Schijndel
Om 19.00 uur verzamelen belangstellenden zich in ‘t Spectrum waarna de stille tocht vertrekt. De kranslegging 
vindt plaats op de Markt. Na de twee minuten stilte om 20.00 uur komt men samen in de Sint Servatiuskerk 
voor een bijeenkomst met muziek, gedichten en enkele toespraken. 

Sint-Oedenrode
Om 18.40 uur start de herdenkingsdienst in het Atrium van Zorgcentrum Odendael. Aansluitend vindt er een 
stille tocht naar het monument aan de Corridor – Hambrug plaats waar de herdenking plaatsvindt. 

Veghel 
De herdenking in Veghel begint om 18.30 uur in de Blauwe Kei. Het programma is gratis toegankelijk. De voor-
stelling in de Blauwe Kei staat in het teken van ‘Burgemeesters in oorlogstijd’. Na de herdenking vertrekt de 
stille tocht naar de Kolonel Johnsonstraat waar om 20.00 uur de herdenking begint. 

‘IN VRIJHEID KIEZEN’

DODENHERDENKING 2019

DOE MEE MET JEUGD 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

16:00 uur huldiging jeugd sporters door wethouder Van der Pas en 
Marloes Keetels.

20:00 - 21:30 uur huldigingen volwassen sporters door burgemeester 
Van Rooij en wethouder Van der Pas.

Presentator Bas Muijs

21:30 uur sport café

KOM NAAR DE 
SPORT AWARDS MEIERIJSTAD

SPORT
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Locatie middag- en avondprogramma - ‘t Spectrum Schijndel

Bij slecht weer - middagprogramma jeugd in sporthal Dioscuren

Maandag 29 april 
13:30 – 17:00 uur Jeugd

20:00 – 23:00 uur Volwassenen


	SINTOEDENRODE_gemeentenieuws_wk17 deel 1
	SINTOEDENRODE_gemeentenieuws_wk17 deel 2

