
•  Bestemmingsplan ‘Veghels Buiten, herziening Het 
Melven 5’

•  Krediet opzetten ondersteuningsnetwerk Meierijstad 
voor veehouders

•  Aanpassing gemeenschappelijke regeling Regionaal 
Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

•  Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor 
ontwikkeling van Windpark Veghel Win(t)d

• Reactie op advies Proefcasus Eindhoven Airport
• Uitvoeringskrediet ‘vervanging wegen 2019’
• Krediet ‘uitvoeringsplan mobiliteit 2019’

Mens en Maatschappij
•  Voorbereidingskrediet vervanging zwembaden De 

Beemd en De Neul
•  Uitvoeringskrediet herbestemming voormalig 

gemeentehuis Schijndel
• Bedrijventerreinenvisie Meierijstad

Wilt u inspreken over een van deze onderwerpen?
Meldt u dan aan bij de griffi  e voor het spreekrecht via
www.meierijstad.nl/beeldvormende-avond. Aanmelding is 
mogelijk tot 19 juni, 12.00 uur.

COMMISSIEVERGADERING 25 JUNI 

Gezamenlijke commissie Ruimte, Economie en 
Bedrijfsvoering / Mens en Maatschappij 
• Jaarverslag en jaarrekening 2018
•  1e bestuursrapportage 2019 en daarbij behorende 

begrotingswijziging 2019
• Kadernota 2020

Wilt u inspreken over een van deze onderwerpen?
Meldt u dan aan bij de griffi  e voor het spreekrecht via 
www.meierijstad.nl/beeldvormende-avond. Aanmelding is 
mogelijk tot 24 juni, 12.00 uur.

Uitgelicht:

Jaarverslag en 
jaarrekening 2018
In de jaarstukken legt 
het college fi nancieel en 
beleidsmatig verantwoording 
af over het gevoerde 
beleid en beheer van 
het voorgaande jaar. De 
beoordeling van getrouwheid 
en rechtmatigheid van de 
jaarrekening vindt door de 
accountant plaats. De raad 
verleent bij het vaststellen 
van de jaarstukken decharge aan het college. 

Kadernota 2020
In de kadernota wordt richting gegeven aan het te voeren 
beleid voor de komende jaren, waarbij een integrale 
afweging plaatsvindt van middelen in de brede zin van het 
woord. Deze integrale afweging vormt het kader voor het 
college om de programmabegroting en meerjarenraming uit 
te werken. 
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BENIEUWD WAT DE RAAD BESLOTEN HEEFT?

De raad heeft op 6 juni diverse besluiten genomen. De 
besluitenlijst is te vinden op de gemeentelijke website. Bent 
u benieuwd hoe de bijeenkomst is verlopen? U kunt de 
bijeenkomst terugkijken via 
www.meierijstad.nl/videoregistraties. 

AGENDACOMMISSIE 11 JUNI

De agendacommissie vergadert op 11 juni over de 
komende vergadercyclus. De agendacommissie stelt dan 
de voorlopige agenda’s van de commissies van 20 juni en 
25 juni (gezamenlijke commissie), de raad (27 juni en 2 
juli) en de beeldvormende avond (5 september) 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 12 JUNI

Op het programma staat:
•  Rekenkameronderzoek Regionale Samenwerking in 

Regio Noordoost Brabant / AgriFood Capital.
Het gaat om een gezamenlijk onderzoek van de 
rekenkamercommissies van Boxtel, Bernheze en 
Meierijstad.

BEELDVORMENDE AVOND 13 JUNI

Op het programma staat:
•  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)? Waar en hoe 
kan duurzame energieopwekking in het buitengebied tot 
ontwikkeling komen?

COMMISSIEVERGADERINGEN 20 JUNI 

Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
• Bestemmingsplan ‘Bunderse Hoek’
• Bestemmingsplan ‘Nijnsel, herziening Huisakkerweg 12’

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN

Wilt u de vergaderingen bijwonen? U bent van harte 
welkom. De 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. 

Vergaderdata in de komende periode:
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). 
Of ga naar www.meierijstad.nl/gemeenteraad. 

‘FLOWERPOWER OP DE VLAGHEIDE’

‘FlowerPower op de Vlagheide’. Zo heet het nieuwste 
project van kunstenaar Carin Simons. Als symbolisch 
eerbetoon aan onze bevrijders wil zij op 14 september 2019 
bloemen planten op de Vlagheide. Op die dag trekt de 
colonne van Operation Market Garden door de gemeente 
en richt de stichting het Basecamp Vlagheide in. Gemeente 
Meierijstad omarmt het project FlowerPower.

Waarom FlowerPower?
Carin Simons: “75 jaar geleden zijn op de Vlagheide veel 
parachutisten geland. Dat was het begin van de bevrijding 
van Brabant. Hoe mooi zou het zijn om dat te vieren met 
veel kleur en bloemen. Bloemen staan voor mij symbool 
voor vrijheid. FlowerPower dus”. Het doel van Carin Simons 
is om op de Vlagheide duizenden bloemen te planten, 
gemaakt van restafval. De Vlagheide was vroeger een 
vuilstortplaats, vandaar de keuze voor restafval.

Doe mee!
Om 75 jaar bevrijding met een bloemenzee te kunnen 
vieren, heeft Carin Simons de hulp nodig van heel veel 
inwoners. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om mee 
te doen. 
Op onderstaande data kunt u een gratis workshop ‘bloemen 
maken’ volgen:
 
•  Vrijdag 14 juni 09:30 tot 12:00 uur, locatie CEC Mariëndael 

Sint-Oedenrode, teken- en schilderatelier.
•  Zondag 23 juni 13.00 – 15.00 uur, locatie CHV Noordkade 

Veghel, beeldhouwwerkplaats (begane grond).

U kunt zich aanmelden voor deze workshops via 
www.meierWIJstad.nl.
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Kunt u niet op de deze dagen? Kijk op www.meierWIJstad.nl 
hoe u een bloem kunt maken. Ook kunt u voor een flyer met 
instructies en materiaal terecht bij de bibliotheek in Veghel, 
VVV’s in Meierijstad, het gemeentehuis in Veghel en de 
nevenvestigingen in Schijndel en Sint-Oedenrode. Meer 
informatie kunt u vinden op de website: 
www.meierWIJstad.nl.

VOOR SENIOREN DIE FIT WILLEN BLIJVEN: 
MELD U AAN VOOR WALKINGS SPORTS

Speciaal voor de senioren in Meierijstad is er Walking 
Sports. Walking Sports is een sociale bewegingssport 
op een lager tempo waarbij gewerkt wordt aan kracht, 
evenwicht en geheugen. De gemeente werkt hierin samen 
met PSV Foundation om Walking Sports in Meierijstad 
mogelijk te maken en te stimuleren.

Het programma
De wekelijkse twee uurtjes Walking Sports bestaat uit 
allereerst een half uurtje met elkaar koffiedrinken. Daarna 
heeft u de tijd om u om te kleden. Buiten krijgt u vervolgens 
minimaal drie kwartier diverse bewegingsoefeningen met 
of zonder bal. Uiteraard onder leiding van een bevoegde 
coach. Het laatste half uur wordt besteed aan uw favoriete 
‘Walking sports’, zoals voetbal of hockey. Uiteraard is 
genoeg tijd voor gezelligheid in de vorm van een kop koffie 
en wellicht een derde helft.

Interesse?
Heeft u interesse om deel te nemen aan Walking Sports, 
stuur een e-mail naar hvanalebeek@meierijstad.nl. Of bel 
voor meer informatie telefoonnummer 0413-381141.

VOORLICHTINGSCAMPAGNE: KOM UIT JE SCHULD

Eind mei is de voorlichtingscampagne Kom uit je schuld 
gestart. De campagne laat zien dat iedereen - jong, oud, 
rijk, arm - in de financiële problemen kan komen. Een op de 
5 huishoudens in Nederland heeft betalingsachterstanden of 
grote geldzorgen. Geldzorgen leggen een enorme druk op 
het leven. Je zit voortdurend in de stress. Je hebt het gevoel 
dat je klem zit. Je kunt niet meer goed nadenken.

Taboe
Helaas rust er een flink taboe op schulden. Je praat er niet 
over. Mensen ontkennen hun geldproblemen en schuiven 
ze voor zich uit. Vaak schamen ze zich en trekken ze zich 
terug. Zo stapelt de ellende zich op. Gemiddeld wachten 
mensen met geldproblemen 5 jaar voordat ze hulp zoeken. 
Een betalingsachterstand van 4.300 euro is dan opgelopen 
tot een schuld van 43.000 euro.
Het is belangrijk dat mensen zo snel mogelijk hulp krijgen bij 
hun geldzorgen. De eerste stap naar een oplossing is eerlijk 
zijn over de situatie en er met iemand over praten. 

Hulp
Op de website 
www.komuitjeschuld.nl vertellen 
mensen hun ervaringen met 
schulden en hoe zij hulp 
hebben gezocht. In Nederland 
is de gemeente waar je woont, 
verantwoordelijk voor de 
schuldhulpverlening. Het is 
belangrijk dat iemand met grote 
geldzorgen in beeld komt bij de 
gemeente. Daar weten ze waar 
iemand het beste terecht kan 
voor hulp. 
Heeft u financiële problemen of geldzorgen? In Meierijstad 
kun je terecht bij het Team schuldhulp, iedere werkdag 
tussen 9.00 uur tot 11.00 uur op het gemeentehuis in 
Veghel. Ook kunt u een email sturen naar 
schuldhulp@meierijstad.nl (bij vragen over hulp bij 
financiële problemen). U kunt ook bellen: 14 0413. Of kijk 
op: www.meierijstad.nl/schuldhulpverlening.

STICHTING TOEGANKELIJK MEIERIJSTAD BEZOEKT 
BASISSCHOLEN IN MEIERIJSTAD

De Stichting Toegankelijk Meierijstad (STM) wil voor mensen 
met een beperking in gemeente Meierijstad een leefomgeving 
creëren waarin zij op volwaardige wijze en zelfstandig 
kunnen functioneren. Zo hebben vrijwilligers van STM de 
afgelopen maanden 20 basisscholen bezocht. Zij verzorgden 
voor leerlingen van groep 8 een les over het leven met een 
beperking; wat dat betekent en hoe je daarmee omgaat. 
Twee blinde/slechtziende vrijwilligers laten tijdens de les 
zien wat hun beperking betekent en de hulpmiddelen 
die ze gebruiken: loep, wekker, blindenstok/taststok, 
luisterboek, mobieltje. Leerlingen kunnen door verschillende 
slechtzichtbrillen kijken en zelf met een blindenstok/taststok 
lopen. Ook kunnen leerlingen oefenen met het rijden in 
rolstoelen over een uitgezet parcours in de gymzaal of aula. 
Ook krijgen de kinderen te horen, hoe het gehoor werkt en 
hoe je doof of slechthorend wordt. Tevens wordt aandacht 
besteed aan dementie en hoe kinderen dit kunnen merken 
en herkennen. 

Als herinnering krijgt de klas een schilderijtje met de 
boodschap: “wij helpen mensen met een beperking.” Dit 
om begrip te kweken voor mensen met een beperking. In 
koor wordt de oplossing van het brailleraadsel geroepen: 
wij helpen jullie. De leerlingen en docenten vonden het een 
leerzaam en inspirerend project. Meer informatie vindt u op 
www.stichtingtoegankelijkmeierijstad.nl. Mocht u nog vragen 
hebben of zelf vrijwilliger willen worden, mail dan naar 
info@toegankelijkmeierijstad.nl.

TUINENFESTIVAL VEGHELS BUITEN

Op 7 juli aanstaande organiseert gemeente Meierijstad 
het Tuinenfestival Veghels Buiten. Een bijzonder cultureel 
festival, dat een podium biedt aan 28 artiesten en 67 
optredens in 18 tuinen.

Het Tuinenfestival Veghels Buiten is een kleinschalig 
cultureel festival in de openlucht voor een breed publiek. In 
verschillende tuinen en erven van bewoners van Veghels 
Buiten zijn gratis optredens van amateur artiesten uit Veghel 
en omgeving. De artiesten treden 2-3 keer op. U kunt 
wandelen of fietsen langs de route naar de deelnemende 
tuinen en erven, en genieten in elke tuin/erf van een ander 
optreden. U mag eigen stoelen en eigen hapjes en drankjes 
meenemen.

Diverse grote 
en kleine koren, 
blues/rock- en 
popbands, een 
blaaskapel, 
klein circus/
verteltheater, 
singer-songwriters, 
een djembégroep 
met dans, een zangduo, een klassiek pianiste, dichters, een 
damesorkest, jazzkids, slagwerkleerlingen, een dweilorkest 
en een zanger-performer zullen hun talenten laten zien en 
horen. 

Het complete overzicht van alle artiesten en deelnemende 
tuinen is op www.veghelsbuiten.nl. 
Het festival wordt dit jaar voor de tweede keer 
georganiseerd. De eerste keer, in 2017, was het festival een 
groot succes met honderden bezoekers. 

INFORMATIEAVOND 18 JUNI WINDMOLENS VEGHEL

Op dinsdag 18 juni organiseren Friesland Campina, Mars 
Nederland, Vanderlande en Kuehne + Nagel en  Renewable 
Energy Factory (bedrijf dat windmolens plaatst) een 
informatieavond over de plannen omtrent plaatsing van vier 
windmolens voor betrokken en geïnteresseerde inwoners. 
Alle beoogde locaties bevinden zich in een lijnopstelling 
direct ten oosten van de A50 aan de rand van de 
bedrijventerreinen De Amert en De Dubbelen. Voor 
deze vier locaties gaat nu de procedure voor een 
omgevingsvergunning lopen. De verwachting is dat de 
aanvraag omgevingsvergunning in juli ter inzage gelegd kan 
worden.  
De informatieavond  is op dinsdag 18 juni. U kunt tussen 
19.30 en 21.00 uur in het gemeentehuis in Veghel 
binnenlopen. 

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Handelsweg 13    gebruiken van een 

bedrijfswoning
 Rode Akkers  oprichten van een woning
 ongenummerd   
 Alfred Nobelstraat 8    aanpassen van een gevel van 

een bedrijfswoning
 Kuyperstraat 1  plaatsen van een schutting

Evenementenvergunning
 Centrum  23 juni 2019 jaarmarkt
 te Sint Oedenrode 

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Evenementenvergunning
 Strobolse Heidesteeg 10    4 augustus   

Zandhoefs oogstfeest
 Ritaplein    30 juni Boskant Challenge 

(zeskamp)
 Espendonk    13 en 14 juli  / 7 en 8 september 

/ 11 en 12 januari 2020 - 
Veldwedstrijd

VERDAGINGSBESLUITEN

 Kofferen 34 a    herontwikkelen van een pand 
tot Short Stay

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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