
Uit de raad gelicht:

Vaststellen verordening rechtspositie raads- en 
commissieleden Meierijstad 2019.
•  Per 1 januari 2019 is een nieuw Rechtspositiebesluit 

voor politieke ambtsdragers in werking getreden. Dit 
besluit bevat diverse wijzigingen in de (fi nanciële) 
aanspraken van raads- en commissieleden. Een aantal 
voorzieningen dient in een nieuwe verordening te 
worden vastgelegd. 

•  Beleidsnotitie Huisvesting arbeidsmigranten: maak 
er werk van!

  Door een snelgroeiende economie is er een groeiende 
vraag naar arbeidsmigranten. Er is een schatting 
gemaakt naar het aantal arbeidsmigranten dat woont 
(circa 4500-5500) en werkt (circa 8000-10000) binnen 
Meierijstad. Hierdoor is de ambitie opgesteld om circa 
2000-2500 arbeidsmigranten extra te huisvesten. Om 
dit te realiseren wordt in de beleidsnota grootschalige 
huisvesting aan de rand van het bedrijventerrein 
mogelijk gemaakt. 

• Beleidskader Sociaal Domein 2019-2022
  In oktober 2018 heeft de gemeenteraad de strategische 

visie sociaal domein vastgesteld. Het beleidskader 
sociaal domein is de uitwerking hiervan. ‘Mee (mogen) 
doen en mee kunnen doen’ loopt als een rode draad 
door de Strategische Visie Sociaal Domein. Deze visie 
vormt de basis van de verschillende beleidsterreinen die 
het sociaal domein omvat. Wat betekenen de ambities 
en de vergezichten concreet voor de inwoners van 
Meierijstad? Hoe geven we invulling aan de droom in 
de visie? Het college stemt in met het Beleidskader 
Sociaal Domein 2019-2022. Het Beleidskader Sociaal 
Domein wordt ter vaststelling aangeboden aan de 
gemeenteraad. 

EXTRA BEELDVORMENDE AVOND 12 JUNI

Op het programma staat het volgende onderwerp:
•  Rekenkameronderzoek Regionale Samenwerking in 

Regio Noordoost Brabant / AgriFood Capital.
 Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek van de 
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TERUGBLIK COMMISSIES 23 MEI

De commissies Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering en 
Mens en Maatschappij hebben de onderwerpen voor de 
raadsvergadering van 6 juni behandeld. De commissies 
hebben 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. Fracties kunnen 
nog wel een korte stemverklaring geven (waarom voor of 
tegen het voorstel). Een bespreekstuk wordt wel in de raad 
besproken. 

TERUGKIJKEN VERGADERINGEN

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

RAADSVERGADERING 6 JUNI

Op de agenda staan:
•  Herbenoeming leden Rekenkamercommissie Meierijstad 

(schriftelijke stemming)

Hamerstukken:
•  Vaststellen verordening rechtspositie raads- en 

commissieleden Meierijstad 2019
• Vaststelling bestemmingsplan ‘Beatrixsingel 1a Veghel’
•  Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, 

herziening Wilsvoortweg 3’
•   Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, 
 herziening Veghelsedijk – Voorbolst ong.’
•  Vaststelling 1e herziening exploitatieplan Foodpark 

Veghel
•  Vaststelling 3e herziening exploitatieplan Veghels Buiten 

– Oude ontginning’
• Vaststelling beleidskader sociaal domein 2019 – 2022

Bespreekstukken:
•  Verzoek onteigeningsbesluit voor realisatie 

bestemmingsplan Foodpark Veghel 2016
•  Vaststelling beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten: 

maak er werk van!

rekenkamercommissies van Meierijstad, Bernheze en Boxtel? 
Wat zijn de conclusies? Welke aanbevelingen zijn er?

BEELDVORMENDE AVOND 13 JUNI

Op het programma staat het volgende onderwerp:
•  Opwekken van duurzame energie (zon en wind) in 

het buitengebied.
  Schets van de energieopgave. Wat kan dit betekenen 

voor het buitengebied van Meierijstad? Hoe is de relatie 
met de Regionale Energiestrategie (RES)?

Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griffi  e (e-mail 
griffi  e@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Inspreken is mogelijk 
op beide avonden. Aanmelding voor 12 juni is mogelijk tot 
11 juni, 12.00 uur. Aanmelding voor 13 juni is mogelijk tot 
12 juni, 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. 

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN

Wilt u vergaderingen bijwonen? U bent van harte welkom. 

Vergaderdata in de komende periode:
  6 juni: Raadsvergadering
11 juni: Agendacommissie
12 juni: Extra beeldvormende avond
13 juni: Beeldvormende avond
20 juni: Commissievergaderingen
25 juni: Gezamenlijke commissievergadering
27 juni: Raadsvergadering
  2 juli:  Extra raadsvergadering

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. 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 

Alle dienstverleningscentra in Meierijstad zijn gesloten voor 
publiek op: donderdag 30 mei (Hemelvaart) en
vrijdag 31 mei (dag na Hemelvaartsdag).

Alle milieustraten in Meierijstad zijn gesloten voor publiek op 
donderdag 30 mei  (Hemelvaart).

3 Kolommen  van 82,6 mm breed
Lettertype Arial Regular

Platte tekst 9 pt 
interlinie 12 pt

Subkop Arial Regular 9 pt interlinie 13  hoofdletter 
achtergrond blauw zoals voorbeeld

BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD      

NIEUWS UIT DE RAAD 

NIEUWS UIT DE BUURT 

VRAAG VAN DE WEEK

OVERIG NIEUWS

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

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    



Woensdag 29 mei 2019 19BRENGT MENSEN DICHTERBIJ. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE
  

SINT-OEDENRODE • NIJNSEL • BOSKANT • OLLAND  
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GEWIJZIGDE OPHAALDAGEN AFVAL IN VERBAND 
MET HEMELVAART EN PINKSTEREN 

De inhaaldag voor de afvalinzameling in verband met 
Hemelvaart is zaterdag 1 juni.

De inhaaldag in verband met 2e pinksterdag is zaterdag  
8 juni.

VOORAANKONDIGING LOKALE VETERANENDAG
IN MEIERIJSTAD

Veteranen worden namens de Nederlandse samenleving 
ingezet in oorlogs- of daarmee vergelijkbare 
omstandigheden. Daarmee heeft Nederland sinds 1940 
ruim 650.000 militairen ingezet tijdens drie oorlogen en bijna 
honderd vredesmissies.  
In onze gemeente wonen vele veteranen die rechtstreeks 
betrokken zijn geweest bij oorlogshandelingen of 
vredesmissies. Deze militaire veteranen worden daarom, 
samen met hun partner of begeleider, uitgenodigd op 
vrijdag 21 juni 2019. 

Kransleggingen
In de kernen Schijndel en Veghel vinden er op 21 juni 
officiële ceremonies plaats bij de monumenten. In 
Schijndel wordt een krans gelegd bij het 51th Highland 
Division Memorial Bevrijdingsmonument aan de 
Rooiseweg. In Veghel vindt de herdenking plaats bij het 
Veteranenmonument aan de Kolonel Johnsonstraat.
De ceremonies starten om 14.15 uur en duren ongeveer 
een half uur.

Samenzijn
Het samenzijn vindt dit jaar plaats in Dorpscentrum De 
Schakel, Eerdsebaan 1, 5482 DA Wijbosch. De militaire 
veteranen zijn daar vanaf circa 15.00 uur van harte welkom. 
De bijeenkomst duurt tot ongeveer 18.30 uur. 

LET OP! Belangrijke informatie
De gemeente Meierijstad heeft persoonlijke uitnodigingen 
verstuurd op basis van verkregen adresinformatie van het 
Veteraneninstituut in Doorn. Veteranen die onverhoopt geen 
uitnodiging hebben ontvangen zijn uiteraard ook welkom. 
Zij kunnen zich aanmelden via Mariëlle van Schijndel of 
Jacqueline Bijnen, telefoon 14 0413 of via  
kabinet@meierijstad.nl. Ook partners van overleden 
veteranen zijn van harte welkom. 

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.
Dit jaar vinden verschillende activiteiten plaats in Meierijstad 
om de gebeurtenissen van toen te herdenken. In juni is er 
bijvoorbeeld de Nationale Veteranendag. Kijk op 
www.meierijstadherdenkt.nl wat er nog meer te doen is.

GESLAAGDE ACTIE: TEGEL ERUIT, PLANT ERIN!

Zaterdag 18 mei konden inwoners van Meierijstad hun 
stoeptegel of klinker inruilen voor een gratis plantje. In 
totaal heeft de gemeente zo’n 500 plantjes uitgedeeld aan 
enthousiaste inwoners. Hiermee hebben we samen het 
begin gemaakt om Meierijstad te vergroenen!

Meer groen is niet alleen mooi, het is ook goed voor 
mens, dier en natuur. Het regenwater kan dan beter de 
grond inzakken, waardoor het riool minder belast wordt. 

Ook vergroot groen het leefgebied van veel dieren, zoals 
insecten, vogels en kleine zoogdieren.

Alle kleine beetjes helpen
Met deze ludieke tegelruilactie zijn we er natuurlijk nog niet. 
Wat kun je nog meer doen?
• Vervang overbodige tegels in de tuin door groen
• Vang regenwater op in de tuin
• Ga moestuinieren
• Kies makkelijke planten
• Onderhoud je tuin
• Lok dieren naar je tuin
• Maak je dak groen

Wat gebeurt er met de tegels en klinkers?
Weggooien is natuurlijk zonde en dat doen we zeker 
niet! We gebruiken ze opnieuw voor het maken van een 
insectenmuur op verschillende locaties in de gemeente.
Doe ook mee. Haal stoeptegels uit je tuin en gebruik 
ze opnieuw voor bijvoorbeeld het maken van een 
stapelmuurtje, plantenborder, bloembak of dutch oven.

INFORMATIEAVOND NIEUWBOUW NATUURTUIN 
´T BUNDERTJE VEGHEL

INFORMATIEAVOND VOOR ONDERNEMERS  
 
Gemeente Meierijstad nodigt ondernemers, actief in 
detailhandel, horeca, en ondernemers gevestigd op 
bedrijventerreinen in Meierijstad, uit voor een inloopavond 
over diverse onderwerpen.
 
Wat gebeurt er op deze avond?
Op woensdag 12 juni a.s. kunt u tussen 19.00 uur en 22.00 
uur binnenlopen bij ’t Spectrum in Schijndel, waar we u 
graag vertellen over de opgestelde visies en beleidsplannen 
voor de bedrijventerreinen, de detailhandel en horeca in 
Meierijstad. Ook willen wij u graag informeren over de 
(ondersteunings)mogelijkheden om uw bedrijf, winkel of 
horecagelegenheid toegankelijker te maken voor mensen 
met een beperking.
 
De verschillende plannen brengen wij  tijdens de gehele 
avond in beeld op diverse panelen, waarbij u een toelichting 
krijgt of u vragen kunt stellen aan medewerkers van de 
gemeente Meierijstad, adviseurs van bureau DTNP (bureau 
dat actief betrokken is bij centrumvisie), Stec Groep 
(economisch adviesbureau voor vastgoed) en Stichting 
Toegankelijk Meierijstad.

Wilt u zich extra verdiepen in een onderwerp? Bezoekt u 
dan één van de presentaties:
19.30 uur – 20.00 uur      presentatie over de 

detailhandelsvisie en - beleid
19.30 uur – 20.00 uur      presentatie over gastvrijheid 

(toegankelijkheid) van 
bedrijventerreinen, detailhandel & 
horeca

20.15 uur – 20.45 uur      presentatie over 
bedrijventerreinenvisie en – beleid

20.15 uur – 20.45 uur      presentatie over horecavisie en - 
beleid

 
De beleidsplannen en visies voor bedrijventerreinen, 
horeca en detailhandel staan op de agenda van de 
raadsvergadering op 20 en 27 juni. Deze informatieavond 
is dus hét moment voor u om kennis te nemen van deze 
plannen.  
 
Wij zien u graag op 12 juni vanaf 19.00 uur bij ´t Spectrum 
in Schijndel. Aanmelden is niet nodig.

UITNODIGING 
NATUURTUIN ‘T BUNDERTJE

KOM NAAR DE ONTHULLING VAN HET SCHETSONTWERP VAN 
NATUURTUIN ‘T BUNDERTJE

Dit jaar start het ontwerp van de nieuwbouw van Natuurtuin ’t Bundertje. 
Wil je meepraten over het ontwerp? Heb je vragen of ben je nieuwsgierig? 
Kom dan naar de onthulling van het schetsontwerp!

WAT           Presentatie schetsontwerp van de nieuwbouw van Natuurtuin ’t Bundertje
WANNEER   6 juni 2019, 19.00 uur – 20.30 uur
WAAR         Natuurtuin ’t Bundertje, Patrijsdonk 53a Veghel

Meer informatie: www.meierijstad.nl/natuurtuintbundertje

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Zwembadweg 62   gebruiken van een 

accommodatie voor 
kinderopvang

 Hulst 20  plaatsen van recreatiehuisjes
 Jonker de  plaatsen van een dakopbouw
 Jegerstraat 21  
 Vogelsven  realiseren van een waterbassin
 ongenummerd  met pomphuis

Evenementenvergunning
 Espendonk   13 en 14 juli 2019, 7 en 8 

sept 2019, 11 en 12 jan 2020 
Veldwedstrijd

 Vresselseweg   2 t/m 4 augustus 2019 - OLAT 
Wandeldagen

 Pastoor Teurlingsstraat  19 t/m 21 oktober 2019 -   
  Boskant kermis
 Centrum  23 juni 2019 - Jaarmarkt
 Markt  1 september 2019 -    
  Fokpaardendag

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Vresselseweg 36  bouwen van een woning
 Nieuwstraat 28   gebruiken van een 

bedrijfswoning voor een 
plattelandswoning

 Margrietstraat 30  plaatsen van een dakopbouw
 Sonse-Heideweg 8   aanleggen van een inrit met 

duiker
 Thorbeckestraat 2   realiseren van een berging en 

een erfafscheiding

Evenementenvergunning
 Laan van  29 en 30 juni 2019 - VVROOI
 Henkenshage  Beachvolleybaltoernooi
 Waterhoef 2  31 augustus 2019 - Beach Event  
  Son Z/097073
 voorplein gemeentehuis  21 juni 2019 - 1e Rooise Haring
 Sint-Oedenrode Party Kiwanis

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.
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