
manier verbouwd tot 23 sociale huurappartementen 
voor één- en tweepersoonshuishoudens. Daarbij wordt 
zoveel mogelijk van het pand behouden en waar mogelijk 
hergebruikt. 
Een deel van de voormalige buitenruimte van de school 
wordt gebruikt voor een gemeenschappelijke tuin voor de 
toekomstige bewoners.

•  Bestemmingsplan Buitengebied Veghel, herziening 
Wilsvoortweg 3

Dit bestemmingsplan maakt een vormverandering van het 
bestemmingsvlak en het uitbreiden van de huisvesting voor 
tijdelijke werknemers/arbeidsmigranten van 40 naar 60 
personen mogelijk. Er is één zienswijze ingediend. Door 
aanpassing van de regels, ter bescherming van de op de 
locatie aanwezige aardgastransportleiding, wordt hieraan 
tegemoet gekomen.
•  Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening 

Veghelsedijk 14 – Voorbolst ong.’
Dit bestemmingsplan maakt de oprichting van een woning 
mogelijk. Dit in ruil voor sloop van diverse gebouwen, het 
intrekken van de milieuvergunning en het herbestemmen 
tot ‘Wonen’. Er is één zienswijze ingediend. Deze heeft 
betrekking op een mogelijke afbreuk van de ruimtelijke 
kwaliteit en het cultuurhistorische karakter van de omgeving 
van de monumenten aan Voorbolst 5 en 7 in Erp. In deze 
zienswijze wordt onvoldoende aanleiding gezien om het 
ontwerpbestemmingsplan aan te passen. 

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

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 of 
terugkijken via de livestream: 
www.meierijstad.nl/videoregistraties.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN MEI 2019

Alle dienstverleningscentra van Meierijstad zijn gesloten 
voor publiek op:
• Donderdag 30 mei (Hemelvaart)
• Vrijdag 31 mei (dag na Hemelvaartsdag)

Alle milieustraten van Meierijstad zijn gesloten voor publiek op:
• Donderdag 30 mei (Hemelvaart)

31 MEI: VERVALDAG GEMEENTELIJKE 
BELASTINGEN 2019

Op 28 februari 2019 zijn de aanslagbiljetten/ WOZ 
beschikkingen 2019 verstuurd. Wanneer u geen machtiging 
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TERUGBLIK BEELDVORMENDE AVOND 16 MEI

Tijdens de beeldvormende avond is gesproken over 
onderstaande onderwerpen:
• Toegang Sociaal Domein 
•  Meierijstad aan zet, groenblauwe gebiedsontwikkelingen 

2019-2027
• Voortgang uitvoeringsprogramma Dienstverlening
• Informatiebeleidsplan en Informatieveiligheid
Benieuwd hoe de bijeenkomsten zijn verlopen? Kijk op 
www.meierijstad.nl/videoregistraties.

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 (REB)
• Bestemmingsplan ‘Beatrixsingel 1a Veghel’
•  Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening 

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

Ontginning
•  Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening 

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

Foodpark Veghel 2016
•  Beleidsnotitie Huisvesting arbeidsmigranten: maak er 

werk van!

Hamerstukken
Er zijn vier punten als hamerstuk aangemerkt door de 
agendacommissie. Voor de actuele stand van zaken: zie de 
vergaderstukken op www.meierijstad.nl/gemeenteraad.

Mens en Maatschappij
• Beleidskader sociaal domein 2019 – 2022
•  Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 

Meierijstad 2019.

Uit de raad gelicht:

•  Bestemmingsplan Beatrixsingel 1a Veghel
Dit bestemmingsplan omvat de herontwikkeling van de 
voormalige Don Bosco school. De school is in 2017 
verkocht aan Area. Het pand wordt op een duurzame 

voor automatische incasso heeft afgegeven moet deze 
aanslag na de tweede vervaldatum geheel zijn betaald. De 
tweede en daarmee laatste vervaldag is 31 mei 2019.

Wanneer u de aanslag nog niet helemaal heeft voldaan, 
dan kunt u het openstaande bedrag overmaken op 
bankrekeningnummer NL84 BNGH 0285 1701 12 
t.n.v. gemeente Meierijstad. Bij betaling altijd het 
aanslagnummer vermelden.

Ook is het nog steeds mogelijk om een machtiging 
voor automatische incasso af te geven. Meer informatie 
hierover kunt u vinden op www.meierijstad.nl/incasso. Het 
openstaande bedrag op uw aanslag wordt in de dan nog 
resterende termijnen van uw bankrekening afgeschreven. 

INFORMATIEAVOND OVER GASTVRIJE BEDRIJVEN-
TERREINEN, DETAILHANDEL & HORECA

De gemeente nodigt u, inwoner van de gemeente, lokale 
ondernemer, actief in detailhandel of horeca, of gebruiker 
van een bedrijventerrein in Meierijstad, uit voor een 
inloopavond over diverse onderwerpen.

Op woensdag 12 juni a.s. kunt u tussen 19.00 uur en 
21.30 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 informeren over 
de (ondersteunings)mogelijkheden om het bedrijventerrein, 
uw bedrijf, winkel of horecagelegenheid toegankelijker te 
maken voor mensen met een beperking. 

Als gemeente kennen we meerdere 
ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van 
toegankelijkheid. Misschien ook iets voor u!

Wij zien u graag op 12 juni tussen 19.00 uur en 21.30 uur bij 
’t Spectrum in Schijndel (Steeg 9). 
Aanmelden is niet nodig. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.meierijstad.nl/inloopavond12juni

AANVRAGEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 

Kent u iemand die een lintje verdient?
Veel mensen zullen deze vraag met 
“ja” beantwoorden. Want overal in de 
gemeente Meierijstad zetten mensen 
zich in voor verenigingen of verrichten zij 
bijzondere activiteiten. 

Vaak zonder eigen belang, in alle bescheidenheid. 
Misschien komt de man of vrouw die u voor ogen hebt, 
vanwege zijn of haar bijzondere verdiensten in aanmerking 
voor een Koninklijke onderscheiding. Maar, dan moet voor 
hem of haar wel eerst een aanvraag ingediend worden. U 
kunt daarvoor zorgen.

Op www.lintjes.nl vindt u alle informatie over Koninklijke 
onderscheidingen, waaronder een voorbeeld van het 
aanvraagformulier. 
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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

GEMEENTE MEIERIJSTAD
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5461 KN Veghel   info@meierijstad.nl
tel:  14 0413       @gemeentemeierijstad
Voor storingen kunt u      @GemMeierijstad 
bellen 14-0413      @gemeentemeierijstad    
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Indientermijnen
Aanvragen voor onderscheidingen ter gelegenheid van 
de Lintjesregen 2020 dienen uiterlijk 21 juni 2019 in 
het bezit te zijn van de burgemeester. Voor Bijzondere 
Gelegenheden geldt een indieningtermijn van vier maanden 
voor de beoogde datum van uitreiking. 

Het indienen van een verzoek betekent overigens niet 
automatisch dat de Koninklijke Onderscheiding ook 
daadwerkelijk wordt toegekend. Het is daarom van 
groot belang dat aanvragers de voordracht met grote 
zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk behandelen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met 
een van onze medewerkers van Kabinet: Jacqueline 
Bijnen (jbijnen@meierijstad.nl), Mariëlle van Schijndel 
(mvanschijndel@meierijstad.nl en Hetty van den Tillaart 
(hvandentillaart@meierijstad.nl of via 14 0413.

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

De PSV Foundation gaat zich inzetten voor gemeente 
Meierijstad om ‘Walking Sports’ in de gemeente verder 
te stimuleren. ‘Walking Sports’ staat voor sport- en 
beweegactiviteiten op een lager tempo, voornamelijk voor 
ouderen om hen te stimuleren te bewegen. Daarnaast is er 
ook ruim tijd voor gezelligheid in de vorm van een kop koffie 
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’ voor sporters en bestuurders 
van verenigingen. 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.

Aanmelden
Aanmelden kan door het aanmeldformulier op 
www.meierijstad.nl/kickoffwalkingsports 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 28 mei. De deelnemers die opgehaald 
worden door de PSV spelersbus ontvangen persoonlijk bericht.

OPROEP AAN NIEUWE INWONERS VAN 
MEIERIJSTAD!

Heeft u zich al aangemeld voor de theateravond voor onze 
nieuwe inwoners op woensdag 19 juni aanstaande? Dit kan 
nog tot en met 26 mei 2019 via de website waarvoor u de 
link via een persoonlijke brief heeft ontvangen of via het 
mailadres: nieuweinwoners@meierijstad.nl onder vermelding 
van uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. 

ONDERNEMER, BENT U KLAAR VOOR 1 JULI?

Uiterlijk 1 juli 2019 moeten alle bedrijven met een 

energieverbruik van meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 
gas, aangeven welke energiebesparende maatregelen in 
het bedrijf zijn genomen. Dit staat in de wet milieubeheer. 

Wilt u meer weten over wat u moet doen om te 
voldoen aan deze wet? Kom dan naar één van de 
voorlichtingsbijeenkomsten van Energieke Regio 
Ondernemend Meierijstad (EROM). Aan deze bijeenkomst 
zijn geen kosten verbonden. 

U kunt zich eenvoudig aanmelden via 
energiekeregio@pom.nl óf langskomen op:
Vrijdag 24 mei, 08:00-09:00, Rabobank Hart van De Meierij 
- Jan Tinbergenstraat 1, Sint-Oedenrode
Vrijdag 7 juni, 08:00-09:00, Rabobank Uden-Veghel - 
Rembrandtlaan 70, Veghel

Energieke regio Ondernemend Meierijstad 
wordt mogelijk gemaakt door gemeente 
Meierijstad, Platform Ondernemend 
Meierijstad en Rabobank hart van de 
Meierij en Rabobank Uden-Veghel.

VOORNEMEN VAN OMGEVINGSVISIE EN
MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

De gemeente gaat een omgevingsvisie voorbereiden en 
een milieueffectrapportage opstellen. Voordat we hiermee 
starten willen wij u hierover informeren. 
De Omgevingswet, die per 2021 in werking treedt, verplicht 
gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen. Hierin 
worden hoofdkeuzes gemaakt voor de leefomgeving in de 
toekomst. Dit is heel breed, denk hierbij aan keuzes op 
het gebied van cultureel erfgoed, energie, infrastructuur, 
landbouw, landschap, ruimtelijke ordening, veiligheid, 
gezondheid, milieu, natuur en water. 

Bij de voorbereiding van de omgevingsvisie wordt 
een milieueffectrapportage gebruikt. Het doel van de 
milieueffectrapportage is om vooraf belangrijke milieu 
informatie in beeld te brengen en om het milieubelang mee 
te wegen bij de besluitvorming over de omgevingsvisie. 
Voorafgaand aan het milieueffectrapport wordt een notitie 
reikwijdte en detailniveau opgesteld. Die notitie omschrijft 
wat in het milieueffectrapport beoordeeld gaat worden en 
op welke wijze. De volledige tekst van deze kennisgeving 
kunt u raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl. 
Onze voorbereiding van de omgevingsvisie kunt u volgen 
op deze website: www.royalhaskoningdhv.com/ireport/
omgevingswetMeierijstad.

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

Kom naar de bijeenkomst op 29 mei 
Op woensdag 29 mei om 19.30 uur organiseren de 
gemeente en Waterschap De Dommel een bijeenkomst 
over 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. Inloop is vanaf 19.00 uur.

Wat houdt het project in?
Waterschap De Dommel heeft de plicht ervoor te zorgen 
dat de bebouwde kom van gemeenten beschermd 
worden tegen overstromingen. Voor de kern van Sint-
Oedenrode betekent dit dat als de Dommel overstroomt, 
het water niet de bebouwde kom van Sint-Oedenrode 
mag bereiken. De Dommel stroomt juist precies door die 
kern van Sint-Oedenrode en de huidige kering langs de 
Dommel voldoet op een deel daarvan niet aan de eisen. Uit 
overstromingsberekeningen blijkt dat bij een overstroming 
met een herhalingstijd van 100 jaar, een deel van de 
dorpskern van Sint-Oedenrode onder water loopt. Juist om 
ervoor te zorgen dat iedereen droge voeten houdt, moeten 
wij hier nu mee aan de slag.
We doen het niet alleen, laten we het samen doen!
Gemeente en waterschap trekken samen op in dit project. 
Ook willen we samenwerken met bewoners, verenigingen, 
belangengroeperingen en bedrijven. Daardoor 
ontstaan naast een goede waterveiligheid kansen voor 
bijvoorbeeld recreatieve voorzieningen, cultuurhistorie, 

bewonersinitiatieven en natuur in de stad.  
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 en hoe u daadwerkelijk mee kunt doen in dit project.

Hoe kunt u meedoen?
U kunt zich tot en met 27 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.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Lieshoutsedijk 43 a  realiseren van een bed &   
  breakfast
 Koeveringsedijk 6   slopen van een aanleunwoning 

en het bouwen van een 
werkstudio

 Boskantseweg 94   oprichten van een verplaatsbare 
mantelzorgwoning

 Hoogeind 9   houden van een hondenpension 
met hondenkennel 
(nevenfunctie)

 Pastoor Hackenstraat 33 b   plaatsen van een hek en 
schuifpoort

 voorplein gemeentehuis 21 juni 2019 Rooise haring party
 Vogeliusstraat 1   realiseren van een nieuwe 

erfafscheiding

Evenementenvergunning
 Sint Oedenrode e.o.   16 t/m 19 juli 2019 Rooise 

fietsvierdaagse

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Hoogstraat 58   intensiveren van een 

schapenhouderij en het 
oprichten van een opslagloods

 Grutto 4  bouwen van een carport
 Sloef 8  verbouwen van een woonhuis
 Ollandseweg 113B  realiseren van een inrit
 Heistraat 62   vervangen van de kozijnen aan 

de voorzijde van een woning

Evenementenvergunning
 Sint-Oedenrode  25 mei 2019 - 55e ELE Rally 

- 4e ELE Shortrally - 2e ELE 
Historic Rally - 2e ELE Cross 
Country Rally

 Zwembadweg 62 /  9 t/m 12 juli 2019 - De
 Park Kienehoef  Zevensprong (kindervakantieweek)
 Sint-Oedenrode  4 t/m 7 juni 2019 - 

Avondvierdaagse
 Dommelpark   7 t/m 10 juni 2019 - 
  Beach Soccer - Rooi Live
 Markt  30 mei 2019 - Koopjesmarkt

VERDAGINGSBESLUIT

 Leeuwerik 55   veranderen van een overkapping 
naar een carport

 Handelsweg 1a  aanbrengen van gevelreclame

ONTVANGEN MELDINGEN MOBIEL PUINBREKEN   

 Vresselse-Akkers 7   mobiel puinbreken mini camping

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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