
Ontginning
•  Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening 

Veghelsedijk 14 – Voorbolst ongenummerd.’
•  Verzoek onteigeningsbesluit realisatie bestemmingsplan 

Foodpark Veghel 2016
•  Beleidsnotitie Huisvesting arbeidsmigranten: maak 

er werk van! (zie hieronder voor een toelichting)

Mens en Maatschappij
•  Beleidskader sociaal domein 2019 – 2022 (zie 

hieronder voor toelichting) 
•  Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 

Meierijstad 2019

Uitgelicht
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. 

Wilt u inspreken over een van deze onderwerpen?
Meldt u dan aan bij de griffi  e voor het spreekrecht. 
Aanmelding is mogelijk tot 22 mei 2019, 12.00 uur. 

Adviezen
Fracties spreken zich in de commissies uit over de 
diverse voorstellen. Op basis van de adviezen vanuit de 
commissies neemt de raad op 6 juni hierover een besluit. 

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN

Vergaderdata de komende periode:
16 mei:  Beeldvormende avond
23 mei:  Commissievergaderingen
6 juni:  Raadsvergadering

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 
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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? 
•  Meierijstad aan zet, groenblauwe 

gebiedsontwikkelingen 2019-2027 (20.45-21.45 uur) 
Het meerjarenprogramma groenblauwe 
gebiedsontwikkelingen 2019 - 2027 én het 
uitvoeringskrediet robuuste groenblauwe structuren 2019 
- 2022 worden toegelicht. Dit doet de gemeente samen 
met betrokken externe bureaus. Hierna gaan ze  met de 
gemeenteraad in gesprek. 

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? Wat is de 
ambitie van Meierijstad? Wat willen we bereiken en hoe 
gaan we dat doen? 

•  Informatiebeleidsplan en Informatieveiligheid (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?

COMMISSIEVERGADERINGEN 23 MEI

Op 23 mei vergaderen de commissies Ruimte, Economie 
en Bedrijfsvoering en Mens en Maatschappij. Op de agenda 
staan: 

Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
• Bestemmingsplan ‘Beatrixsingel 1a Veghel’
•  Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening 

Wilsvoortweg 3’
• 1e herziening exploitatieplan Foodpark Veghel
•  3e herziening exploitatieplan Veghels Buiten – Oude 

beslist of en zo ja wanneer het onderwerp wordt 
geagendeerd voor een beeldvormende avond. De 
eerstvolgende agendacommissie is op 11 juni.

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). 

SENIOREN VAN MEIERIJSTAD: MELD U AAN VOOR 
DE KICK-OFF WALKING SPORTS OP 29 MEI

Afgelopen week vond de ondertekening van de 
samenwerking tussen de PSV Foundation en gemeente 
Meierijstad plaats. De PSV Foundation gaat zich inzetten 
om ‘Walking Sports’ in de gemeente mogelijk te maken en 
het beoefenen ervan stimuleren. 

‘Walking Sports’ staat voor sport- en beweegactiviteiten 
op een lager tempo. Daarnaast is er ook ruim de tijd voor 
gezelligheid in de vorm van een kop koffi  e en uiteraard een 
derde helft.

Kick-off  evenement 29 mei
Op woensdag 29 mei aanstaande organiseren Gemeente 
Meierijstad en de PSV Foundation een kick-off  evenement 
op sportpark De Molenheide van Avanti ’31 te Schijndel. 
Dit evenement is bedoeld voor bestuurders van 
sportverenigingen en senioren die graag sportief bezig 
willen zijn.
De kick-off  start om 15.00 uur met een uitleg over het 
concept van ‘Walking Sports’. 
Vervolgens kan er gesport worden volgens het concept 
onder begeleiding van sportcoaches van PSV Foundation 
en de gemeente Meierijstad. Het evenement duurt tot 
omstreeks 17.00 uur.

Mee met de spelersbus van PSV?
Deelnemers uit Meierijstad die zich aanmelden voor deze 
kick-off  maken kans om opgehaald te worden door de 
spelersbus van PSV, onder begeleiding van wethouder 
Coby van der Pas en oud-topspits Harry Lubse. Er zijn 
maximaal 20 plaatsen beschikbaar in de spelersbus. De 
organisatie zorgt er voor dat de uitverkoren deelnemers ook 
weer thuis worden gebracht.
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INGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Ollandseweg 101  realiseren van een    
   mantelzorgwoning
 Vogelliusstraat 1  plaatsen van een gaas hekwerk

Evenementenvergunning
 Ritaplein te Boskant 30 juni 2019 Boskant challenge

VERLEENDE DERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Alfred Nobelstraat 20  opslag en verkoop van   
   gevaarlijke stoff en
 Marijnenstraat 1  verbouwen en uitbreiden van  
   een woning
 Schijndelseweg 19  actualisatie voorschriften   
   tankstation
 diverse locaties  kappen van 21 bomen
 Sint-Oedenrode 

Evenementenvergunning

 nabij Bremhorst 1  25 en 26 mei 2019 - Pop &  
   Colour

VERDAGINGSBESLUIT

 Schijndelseweg 38  realiseren van een inrit

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.
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Aanmelden
Aanmelden kan door het aanmeldformulier op 
www.meierijstad.nl/kickoff walkingsports in te vullen of te 
bellen of mailen met Henry van Alebeek, buurtsportcoach 
van gemeente Meierijstad. Hij is telefonisch bereikbaar op: 
0413-381141 of via de mail hvanalebeek@meierijstad.nl.

Bij het aanmelden kunt u aangeven of u mee wilt sporten 
tijdens de demonstratie op het veld en/of u kans wilt 
maken om opgehaald te worden door de PSV spelersbus. 
Aanmelden kan tot en met 19 mei. Op 21 mei wordt bekend 
gemaakt welke deelnemers opgehaald worden door de 
PSV spelersbus. De uitverkoren deelnemers ontvangen 
persoonlijk bericht.
Meer informatie www.meierijstad.nl/kickoff walkingsports.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 17 MEI AANSTAANDE

Alle dienstverleningscentra in Meierijstad en de 
milieustraten in Schijndel en Veghel zijn gesloten voor 
publiek op vrijdag 17 mei a.s. vanwege een organisatiedag. 
De milieustraat in Sint-Oedenrode is geopend zoals normaal.
Voor de normale openingstijden verwijzen wij u naar onze 
website www.meierijstad.nl.
Bij storingen kunt u terecht op telefoonnummer: 14 0413.

18 MEI GRATIS PLANT VOOR MEER GROEN IN
MEIERIJSTAD

Met de actie ‘tegel eruit, plant erin’ worden de tuinen in 
Meierijstad weer een stukje groener. Minder tegels betekent 
minder wateroverlast. Regenwater kan beter in de bodem 
zakken en de riolering raakt minder snel overbelast. 
Warmte blijft boven een betegelde tuin langer hangen. Het 
vervangen van tegels door planten zorgt direct voor minder 
hitte in de tuin. 
Meer groen in de tuin zorgt voor een betere biodiversiteit 
en dat is ook beter voor vogels, bijen, vlinders en andere 
insecten. Kunnen er in uw tuin ook nog tegels vervangen 
worden door groen? Ruil dan op zaterdag 18 mei een 
tuintegel in en u krijgt van de gemeente een gratis plant! 

Gratis tuinplant
Kom op zaterdag 18 mei met een tuintegel of twee klinkers 
en een bon naar een deelnemend tuincentrum en ontvang 
in ruil een gratis plant. Kijk voor meer informatie of de 
kortingsbon op www.duurzaammeierijstad.nl.

Deze bedrijven doen mee In Meierijstad:
• Intratuin, Veghel
• Tuincentrum en Hoveniersbedrijf Schel, Schijndel 
• Tuincentrum Krans, Sint-Oedenrode

BUITENSPEELDAG 12 JUNI 

Op woensdag 12 juni vindt de 
buitenspeeldag weer plaats. In vele 
straten, buurten, wijken en dorpen in 
Meierijstad organiseren vrijwilligers 
uitdagende buitenactiviteiten voor 
kinderen. Wilt u samen met uw 
straat of buurt meedoen? Kijk voor meer informatie over 
aanmelden, organisatie- en promotietips op 
www.jantjebeton.nl/buitenspeeldag. 

Doet u mee?
Jantje Beton en Nickelodeon zijn de initiatiefnemers van de 
buitenspeeldag. Ze roepen iedereen op mee te helpen om 
van Nederland één grote speelplek te maken. De gemeente 
ondersteunt deze oproep van harte omdat buitenspelen 
belangrijk is voor de ontwikkeling van ieder kind. Daarom 
stelt de gemeente € 90,- per initiatief beschikbaar. Wilt 
u een initiatief aanmelden of heeft u nog vragen? Kijk 
dan op www.meierijstad.nl/buitenspeeldag2019. Het 
aanmeldformulier dient u volledig in te vullen. 

23 MEI VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT

Op 23 mei zijn de verkiezingen 
voor het Europese parlement. Kijk 
op www.eu.stemwijzer.nl welke partij het beste bij u past. 
Elke stem telt. Voor meer informatie over de verkiezingen, 
kijk op www.meierijstad.nl/verkiezingen.

12 JUNI: INLOOPAVOND OVER TOEKOMSTVISIE 
BEDRIJVENTERREINEN, DETAILHANDEL & HORECA 

Tijdens deze inloopavond vertellen wij u graag over 
de opgestelde visies en beleidsplannen voor de 
bedrijventerreinen, de detailhandel en horeca in Meierijstad. 
Ook willen wij u informeren over de (ondersteunings)
mogelijkheden om het bedrijventerrein, uw bedrijf, winkel of 
horecagelegenheid toegankelijker te maken voor mensen 
met een beperking.

De beleidsplannen en visies voor bedrijventerreinen, horeca 
en detailhandel staan op de agenda van de raadsvergadering 
van 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 tussen 19.00 en 21.30 uur bij ’t 
Spectrum in Schijndel (Steeg 9). 
Aanmelden is niet nodig.

MEIERIJSTAD GAAT OPMARS AZIATISCHE
DUIZENDKNOPEN BESTRIJDEN

Aziatische duizendknopen zijn 
invasieve plantensoorten die grote 
schade veroorzaken. Om verder 
oprukken te voorkomen, bestrijdt 
de gemeente deze planten daarom 
actief. Plekken waar deze planten 
groeien kunnen vanaf nu gemeld 
worden. In juni en september van 
dit jaar voert de gemeente een 
bestrijdingsronde uit. 

Aanmelden vindplekken
Gemeente Meierijstad wil de ecologische en economische 
schade zoveel mogelijk beperken en heeft daarbij de 
waarnemingen van inwoners nodig. Inwoners kunnen de 
aanwezigheid van de plant in het openbaar gebied of op 
andere eigendommen van de gemeente via verschillende 
kanalen melden: 
•  snApp de exoot, een app die speciaal ontwikkeld is voor 

de registratie van alle invasieve exoten. Zie hiervoor de 
website: http://snappdeexoot.nl

• MijnGemeente app 
• Via www.meierijstad.nl/melden
Een goede beschrijving van de locatie is erg belangrijk bij 
een melding; De apps bieden via GPS de mogelijkheid de 
locatie precies weer te geven.
 
Particulier terrein
Op eigen terrein zijn inwoners zelf verantwoordelijk voor de 
bestrijding. Goede maatregelen voor kleine groeiplaatsen 
zijn: 
•  Probeer de plant te verzwakken door de stengels 

meerdere keren per groeiseizoen af te knippen. Voer de 
stengels en plantenresten af in de grijze bak (restafval!); 
dit voorkomt dat het afval weer nieuwe uitlopers krijgt.

•  Probeer de uitlopers heel secuur te verwijderen, zonder 
dat er wortels achterblijven.

•  Eventueel kan een wettelijk toegestaan 
onkruidbestrijdingsmiddel toegepast worden aan het 
einde van het groeiseizoen (september). 

Meer informatie over de aanpak van grote groeiplaatsen is 
te vinden op de landelijke website: 
https://bestrijdingduizendknoop.nl.

DOET U MEE MET “DROGE VOETEN
SINT-OEDENRODE”?

Kom naar de Informatiebijeenkomst op 29 mei 2019

Op woensdag 29 mei om 19.30 uur organiseren gemeente 
Meierijstad en Waterschap De Dommel een bijeenkomst over de 
stand van zaken van het project “Droge Voeten Sint-Oedenrode”. 
Hét project om de kern van Sint-Oedenrode te beschermen 
tegen wateroverlast. Deze tweede bijeenkomst vindt plaats 
in de Raadszaal van het voormalige gemeentehuis van Sint- 
Oedenrode, Burg. Wernerplein 1. Inloop is vanaf 19.00 uur.
 
Programma 29 mei
Tijdens de bijeenkomst informeren we u over de meest 
recente resultaten van de berekeningen voor de variant 
Ruimte voor de Dommel; hoe hoog komt het water en waar? 
Ook kunt u kennis maken met het adviesbureau waarmee 
we gaan samenwerken om het plan verder uit te werken. En 
na de pauze wordt in thematafels kennis uit gewisseld en 
kunt u vragen stellen aan de medewerkers van gemeente, 
waterschap en adviesbureau. 
 
Hoe kunt u meedoen?
Dit is het eerste moment voor u om actief aan het project 
mee te werken. Dus heeft u ideeën, wilt u uw kennis met 
ons delen, ziet u kansen? Op woensdag 29 mei vertellen wij 
u alles over de mogelijkheden die er zijn om uw steentje bij 
te dragen aan dit project.
 
Graag krijgen wij vooraf inzicht in het aantal deelnemers. 
U kunt zich tot en met 24 mei aanmelden via 
drogevoetenrooi@dommel.nl.  
Bent u op 29 mei verhinderd en wilt u graag op de hoogte 
blijven? Abonneer u op de digitale nieuwsbrief en kijk op 
www.dommel.nl/drogevoeten.

Voorbeeld van een 
Japanse duizendknoop
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