
Toelichting: Meerjarenprogramma groenblauwe 
gebiedsontwikkelingen 2019-2027
In het meerjarenprogramma worden de in voorbereiding 
zijnde projecten en projectideeën omschreven die in 
Meierijstad spelen. Het betreft de thema’s natuur en/
of water. Dit programma is een planningsmodel voor de 
middellange termijn. Het voorziet in een oplossingsgerichte, 
samenhangende en integrale aanpak om de bestuurlijke 
ambities te behalen. Het levert een bijdrage aan de 
gezamenlijke koers. Daarnaast is het ook een middel om 
uiteenlopende fondsen (Provinciaal, Nationaal en Europees) 
te verleiden om (substantiële) fi nanciële bijdragen te leveren 
voor realisatie van de bestuurlijke ambities.

Toelichting: Uitvoeringskrediet robuuste groenblauwe 
structuren 2019-2022
In relatie tot dit meerjarenprogramma wordt toegelicht hoe 
en welke gebiedsontwikkelingen in Meierijstad bijdragen 
aan het versterken van de robuuste groenblauwe structuren. 
Denk hierbij aan de beekdalen, het Duits lijntje en de 
Vlagheide. In september 2019 wordt aan de gemeenteraad 
een voorstel voorgelegd. Dan wordt gevraagd om 
het uitvoeringskrediet (of een deel hiervan) voor de 
daadwerkelijke uitvoering van deze robuuste structuren voor 
de periode 2019-2022 beschikbaar te stellen. Hierbij wordt 
de input van de raad meegenomen.

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 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?

Wilt u inspreken tijdens de beeldvormende avond?
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. 

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. 

Vergaderdata de komende periode:
9 mei:  Agendacommissie
16 mei:   Beeldvormende avond
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TEAM MEIERIJSTAD WORDT HIER

Op donderdag 2 mei hebben de leden van Team Meierijstad 
(fractie van 6) besloten verder te gaan als HIER. De 
boodschap van HIER is: we wonen hier, we werken hier en 
wij sporten hier. Zij hebben zich verenigd uit verschillende 
kernen in deze nieuwe lokale partij HIER. Samen gaan zij 
voor het beste van hier.

De fractie bestaat uit: Mari van Aalsvoort, Miranda Kerkhof 
(vervangt Ülkü Ögüt), Marischka Klotz, Arie Smetsers, Peter 
Verbraak en Erik de Vries. De te benoemen wethouder Rik 
Compagne neemt namens HIER aan het college deel. 

De fractie van HIER. Vooraan: Marischka Klotz. Midden v.l.n.r.: 
Miranda Kerkhof-Ulehake en Peter Verbraak. Achter v.l.n.r.: Arie 
Smetsers, Mari van der Aalsvoort (fractievoorzitter) en Erik de 
Vries.

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 wordt 
met de gemeenteraad in gesprek gegaan. 

23 mei:   Commissievergadering
6 juni:     Raadsvergadering

NIEUWE VIDEO MEE IN DE RAAD

Een nieuwe video ‘Mee in de Raad’ is weer beschikbaar en 
deze gaat over het beschikbaar stellen van een krediet voor 
overname van sportvelden en kleedaccommodaties. 
In deze korte video’s 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. 
De video’s zijn te zien op www.meierijstad.nl/meeinderaad.  

GRATIS PLANT VOOR MEER GROEN IN MEIERIJSTAD

Met de actie ‘tegel eruit, plant erin’ worden de tuinen in 
Meierijstad weer een stukje groener. Kunnen er in jouw tuin 
ook nog tegels vervangen worden door groen? 
Kom op zaterdag 18 mei 2019 met een tuintegel of twee 
klinkers en de kortingsbon naar één van de deelnemende 
tuincentra en ontvang in ruil een gratis plant. 

Kijk voor meer informatie of de kortingsbon op 
www.duurzaammeierijstad.nl.

KENT U IEMAND DIE EEN LINTJE VERDIENT?

Mensen met bijzondere verdiensten vormen samen het 
cement van onze samenleving. Vaak kunt u deze mensen 
zo aanwijzen, want door hun grootse inzet geven zij uw 
buurt of wijk, uw vereniging of stichting al jarenlang glans. 
Wist u dat iedereen iemand kan voorstellen voor een lintje?
Op www.lintjes.nl vindt u alle informatie over Koninklijke 
onderscheidingen, waaronder een voorbeeld van het 
aanvraagformulier. 
Aanvragen voor onderscheidingen ter gelegenheid van de 
Lintjesregen 2020 dienen uiterlijk 21 juni 2019 in het bezit te 
zijn van de burgemeester. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het aanvragen van een lintje? 
Kijk op  www.meierijstad.nl/lintjesregen2019 

KOMT U OOK NAAR HET BUITENLAB 
OMGEVINGSWET OP 15 MEI?

Op 15 mei organiseert de gemeente 
een interactieve bijeenkomst voor 
haar inwoners en bedrijven over de 
Omgevingswet die in 2021 in werking 
treedt. Onder de Omgevingswet
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worden de huidige structuurvisie en bestemmingsplannen 
vervangen door een omgevingsvisie en omgevingsplan. 

Samen met u willen wij tijdens deze bijeenkomst aan 
de hand van een casus ’Bedrijventerreinen in 2030’ 
onderzoeken wat de invoering van de Omgevingswet 
betekent. We zijn benieuwd hoe deelnemers willen 
omgaan met bijvoorbeeld piekbuien, groene daken, 
droogte, hitte, warmte- / koudesystemen in de ondergrond 
en opwekking van zonne-energie. Ook is er  tijdens de 
bijeenkomst gelegenheid om eigen, andere ideeën voor 
bedrijventerreinen in te brengen.

Als u wilt deelnemen, hoeft u zich niet vooraf aan te melden. 
De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt plaats in ons 
bestuurscentrum te Sint-Oedenrode. U hoeft zich niet vooraf 
aan te melden. We willen de bijeenkomst afronden om 
22.00 uur. 

Meer informatie kunt u vinden op: 
www.meierijstad.nl/omgevingswet.

DONDERDAG 23 MEI 2019 VERKIEZING VAN DE 
NEDERLANDSE LEDEN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement 
wordt eens in de 5 jaar gehouden. Het tegenwoordige 
Europees Parlement bestaat uit 751 zetels uit 28 lidstaten. 
Uit iedere lidstaat is een vast aantal parlementariërs 
afkomstig; afhankelijk van het aantal inwoners. 26 
Europarlementariërs vertegenwoordigen de Nederlandse 
EU-burgers. Afgevaardigden voor het Europees Parlement 
worden per land gekozen. 

Kandidatenlijsten in braille
De stempassen zijn in de gemeente Meierijstad verspreid 
op 26 april. De kandidatenlijsten worden op 10 mei 2019 
verspreid. Vanaf 10 mei liggen deze kandidatenlijsten in braille 
bij de receptie van het gemeentehuis van Meierijstad in Veghel 
en bij de nevenvestigingen in Schijndel en Sint-Oedenrode.

Verkiezingskrant
Voor deze Europese verkiezingen is er een speciale 
verkiezingskrant uitgebracht. Deze is verkrijgbaar bij het 
gemeentehuis en de nevenvestigingen in Schijndel en Sint-
Oedenrode. De verkiezingskrant is ook online te vinden op 
www.meierijstad.nl/verkiezingen.

Waar kunt u uw stem uitbrengen in de gemeente 
Meierijstad?
Op donderdag 23 mei 2019 kunt u in 42 stemlokalen binnen 
de gemeente Meierijstad uw stem uitbrengen. Een overzicht 
van alle stemlokalen vindt u op www.waarismijnstemlokaal.nl 
of www.meierijstad.nl/stemlokalen.

Hoe kunt u uw stem uitbrengen?
1. U gaat zelf stemmen
•  U gaat naar een stemlokaal binnen 

de gemeente Meierijstad.
•  U neemt uw stempas en uw 

identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs 
of identiteitskaart) mee. Zonder 
stempas en identiteitsbewijs mag u 
niet stemmen. Om uw stem uit te 
brengen mag uw identiteitsbewijs 
maximaal vijf jaar verlopen zijn.

2. U wilt in een andere gemeente uw 
stem uitbrengen. 
Wilt u stemmen in een andere gemeente binnen Nederland?  
Vraag dan een Kiezerspas aan. Het formulier hiervoor vindt 
u op www.meierijstad.nl/verkiezingen. Een schriftelijke 
aanvraag moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 door de 
gemeente zijn ontvangen.
 
3. U wilt iemand anders machtigen om voor u te 
stemmen.
U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Wilt 
u een kiezer uit de gemeente Meierijstad machtigen? Dan 

geeft u dit aan op de achterkant van uw stempas. De kiezer 
die voor u stemt (de gemachtigde) moet een kopie van uw 
identiteitsbewijs meenemen naar het stembureau. 
Wilt u een kiezer uit een andere gemeente machtigen? Vraag 
dan schriftelijk een volmacht aan. Het formulier hiervoor 
vindt u op onze website www.meierijstad.nl/verkiezingen. De 
schriftelijke aanvraag moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 
door de gemeente zijn ontvangen.
•  De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan 2 

volmachten aannemen. 
•  De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijkertijd 

met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

4. U wilt vanuit het buitenland uw stem uitbrengen?
Bent u op 23 mei 2019 tijdens de verkiezing van het Europees 
Parlement in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, 
studie of vakantie? En staat u nog wel ingeschreven in een 
Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? 
Stem dan via een volmacht (zie hierboven) of per brief. 

Wanneer wordt de (voorlopige) uitslag bekend gemaakt?
De (voorlopige) uitslagen mogen niet eerder bekend worden 
gemaakt dan dat de stembussen in alle lidstaten van Europa 
zijn gesloten om zo de verkiezing in andere landen niet te 
beïnvloeden. De bekendmaking van de (voorlopige) uitslag 
in de gemeente Meierijstad wordt op zondag 26 mei 2019 na 
23.00 uur op onze website geplaatst.

Informatie?
Meer informatie over de verkiezing van de Nederlandse leden 
van het Europees Parlement vindt u op de website van de 
gemeente Meierijstad: 
www.meierijstad.nl/verkiezingen en op de website van de 
Kiesraad: www.kiesraad.nl.

WILT U ALS STARTENDE ONDERNEMER IN 
GESPREK MET BOB HUTTEN? 

Kom dan op 22 mei naar de netwerkbijeenkomst van het 
#Startersnetwerk Meierijstad in de Verspillingsfabriek in 
Veghel.
Bob Hutten deelt deze avond niet alleen kennis en ervaring 
over successen, maar ook blunders en valkuilen in het 
ondernemerschap. Ook geeft hij antwoorden op specifi eke 
vragen die startende ondernemers hebben. Een avond vol 
inspiratie, mooie inzichten, energie, hapje, drankje en een 
leuk netwerk. Tevens staat een exclusieve rondleiding in de 
Verspillingsfabriek op het programma.

Startende ondernemers kunnen deze bijeenkomst en 
rondleiding gratis bijwonen. Inschrijven via 
starters@pom.nl. Na inschrijving volgt bevestiging en 
aanvullende informatie. 
Voor meer informatie kijk op: 
linkedin.com/company/rabobank-hart-van-de-meierij/

BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS

Meierijstad zet vanwege de overlast in 2018 en het 
verwachtte aantal rupsen in 2019, dit jaar meer in op 
preventieve bestrijding. 20.000 van de in totaal 45.000 
gemeentelijke eiken worden de komende week preventief 
behandeld. Daarnaast wordt vanaf eind mei, als de rupsen 
nesten gaan vormen, ingezet op het wegzuigen van de 
nesten. De afstemming in de regio wordt gecoördineerd 
door de GGD. Zij hebben ook de website www.oakie.info 
gelanceerd waar op toegankelijke wijze informatie over de 
eikenprocessierups (ERP) is gebundeld. 

Hoeven we ons dan helemaal geen zorgen te maken? Ja 
wel! Ondanks de goede voorbereiding bestaat het risico op 
overlast. Het blijft belangrijk dat we alert zijn.

Verder geldt dat het “gezond boeren verstand” gevolgd moet 
worden: vermijd elk contact met rupsen en resten ervan en 
waarschuw ook kinderen voor het gevaar van de rupsen. 
Zorg bij bezoek aan een gebied met eikenprocessierupsen 
voor bedekkende kleding en meld overlast zo concreet 
mogelijk via www.meierijstad.nl/melden. Mocht u toch in 
aanraking komen met de brandharen, ga niet krabben of 
wrijven maar was of spoel de huid of ogen goed. Neem bij 
ernstige klachten contact op met de huisarts.

FIETSROUTEKAART ‘OP OORLOGSPAD’

Ken jij de nieuwe fi etskaart ‘Op (oorlogs)pad’ al? 
Deze fi etskaart is gemaakt in het kader van 75 jaar 
bevrijding. Deze fi etskaart geeft een overzicht van het 
fi etsknooppuntennetwerk van Meierijstad en geeft voor 
ieder kerkdorp een herdenkingspunt aan, in de vorm van 
monumenten, historische locaties en musea. Zo kan iedere 
inwoner ‘Op (oorlogs)pad’ en een eigen ‘herdenkingsroute’ 
samenstellen. De fi etskaart is tussen 6 mei en 19 mei 
tegen inlevering van onderstaande bon gratis af te halen 
bij UITpunt Veghel en de VVV’s in Sint-Oedenrode en 
Schijndel.

met deze bon ga jij 
gratis op (oorlogs)pad
haal jouw gratis fi etskaart en ontdek 
welke sporen de Tweede Wereld oorlog 
in Meierijstad achterliet. 

Spring op de fi ets en lever tussen 
6 en 19 mei 2019 deze bon in 

bij VVV Schijndel, Sint-Oedenrode of 
het Uitpunt in Veghel en ontvang 

een gratis fi etskaart. 

op = op!

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Wolfswinkel 4   plaatsen van een tijdelijke 

woonunit
 Koninginnelaan 45  vergroten van een woning
 Jekschotseweg 29  herbouwen van een bijgebouw
 Heistraat 62   vervangen van de kozijnen aan 

de voorzijde van een woning
 Lieshoutseweg 68  bouwen van een woning
 Oranje-Nassaulaan 70  plaatsen van dakkapellen
 Van Rijckevorsel van  aanleggen van een inrit
 Kessellaan 35  
 div. locaties in Meierijstad kappen van 11 bomen
 Koeveringsedijk 41   aanpassen naar een 
  emissiearm systeem

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Eerschotsestraat 18   herbouwen van een woonhuis 

met bijgebouw
 Vogelenzang 3   bouwen van een tuinhuis en een 

schuur
 Gerbrandystraat 8  bouwen van een woning
 Beatrixstraat 1  realiseren van een aanbouw
 Johanna van  realiseren van een overkapping
 Brabantlaan 1  (legalisatie)

Evenementenvergunning
 Eversestraat 11  2 juni 2019 - Vlooienmarkt C.V.  
  De Plekkers
 Ritaplein  18 augustus 2019 - Elvis   
  Presley Memorial Day
 t.h.v. Vresselseweg 33 5 t/m 7 juli 2019    
  plattelandsfestival

VERDAGINGSBESLUITEN

 Lieshoutseweg 66a  plaatsen van een overkapping  
  voor zonnepanelen

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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