
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?

Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griffi  e (e-mail 
griffi  e@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Inspreken is ook 
mogelijk over onderwerpen die niet op het programma 
staan. De spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker. 
Aanmelding is mogelijk tot 12 juni, 12.00 uur. 

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. 

AGENDACOMMISSIE 11 JUNI

De agendacommissie stelt op 11 juni de vergadercyclus van 
juni/juli vast. De voorlopige agenda’s van de commissies 
(20 en 25 juni), raad (27 juni en 2 juli) en de beeldvormende 
avond (5 september) worden hier besproken en vastgesteld. 
De vergaderstukken zijn te vinden op de gemeentelijke 
website. 
Let u er op dat het om concepten gaat. Wijzigingen zijn niet 
uitgesloten.

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). 
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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
Een hamerstuk betekent dat fracties akkoord zijn met het 
voorstel. In de raad wordt hierover niet meer gesproken. 

Bespreekstukken:
•  Verzoek onteigeningsbesluit voor realisatie 

bestemmingsplan Foodpark Veghel 2016
•  Vaststelling beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten: 

maak er werk van!

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.

Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griffi  e 
(e-mail griffi  e@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Inspreken is 
ook mogelijk over onderwerpen die niet op het programma 
staan. De spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker. 
Aanmelding is mogelijk tot 11 juni, 12.00 uur.

BEELDVORMENDE AVOND 13 JUNI

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

WOENSDAG 19 JUNI: DENK EN PRAAT MEE 
OVER DE TOEKOMST VAN HET STADHUISPLEIN 
IN VEGHEL

Nu de sloop van de voormalige Blauwe Kei is afgerond, 
gaan we als gemeente aan de slag om deze ruimte een 
nieuwe invulling te geven. Daarbij kijken we niet alleen naar 
het terrein van de Blauwe Kei maar ook naar de directe 
omgeving, zoals de verkeers- en parkeersituatie en de 
plannen voor  het zwembad en sporthal. Op deze manier 
kunnen we een integrale kwaliteitsslag maken op het gebied 
van ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en klimaat voor een 
groter gebied rondom het Stadhuisplein. De mogelijkheid 
die zich hierbij voordoet om ook de verbinding met de Aa 
te leggen biedt kansen om in een ontwerpproces naar een 
groenere, duurzamere en robuustere omgeving van het 
Stadhuisplein toe te werken.

De gemeente heeft Ontwerpbureau LOS Stadomland 
ingeschakeld om samen met de inwoners tot een gedragen 
ontwerp te komen. Wat zijn uw ideeën of wensen als 
inwoner en/of ondernemers, als het gaat om deze plek 
en haar directe omgeving? Samen met LOS Stadomland 
nodigen wij u graag uit voor een ‘ophaalbijeenkomst’ op 
woensdag 19 juni aanstaande.

De bijeenkomst vindt plaats om 19.30 uur (inloop 19.00 
uur) in het gemeentehuis in Veghel. We gaan onder 
andere in kleine groepen op ‘safari’ in het plangebied om 
uw ideeën en wensen op te halen. De bijeenkomst duurt tot 
ongeveer 21.30 uur.

Vervolg
In het najaar organiseren we een 2e bijeenkomst waarin 
LOS Stadomland met eerste scenario’s komen voor de 
toekomst van Stadhuisplein e.o. We nodigen u dan weer 
uit mee te denken. Eind 2019 bent u welkom op een 3e 
bijeenkomst voor een presentatie van de visie. Deze visie 
willen we begin 2020 aanbieden aan de gemeenteraad. 
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OPROEP AAN NIEUWE INWONERS VAN MEIERIJSTAD 

Inwoners die tussen 1 april 2018 en 1 april 2019 nieuw in 
Meierijstad zijn gaan wonen, hebben een uitnodiging gehad 
voor de theateravond op woensdag 19 juni. Christel de 
Laat, ’n Bourgondische Brabantse comédienne uit Schijndel 
trekt alles uit de kast om de avond tot een succes te maken.

Aanmelden kan nog tot en met 7 juni via de link die wij u 
hebben toegestuurd of via het mailadres: 
nieuweinwoners@meierijstad.nl. Graag onder vermelding 
van naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. We 
ontmoeten u graag op 19 juni!

MAANDAG 24 JUNI:  INFORMATIEBIJEENKOMST 
N279 VEGHEL-ASTEN

De N279 Veghel-Asten verbindt woon- en werklocaties 
tussen Veghel en Asten en in de regio. Ook heeft de weg 
een grote rol in het bereikbaar en leefbaar houden van de 
regio Zuidoost-Brabant. Om de krachtige positie van de 
regio te behouden, is het belangrijk dat de doorstroming en 
de verkeersveiligheid op de N279 tussen Veghel en Asten 
worden verbeterd. 

Na jarenlange voorbereiding hebben Provinciale Staten op 
7 december 2018 het Inpassingsplan (PIP) voor de N279 
tussen Veghel en Asten vastgesteld. Hiermee worden de 
voorgestelde maatregelen met betrekking tot de bestaande 
weg, juridisch mogelijk gemaakt. De provincie is bezig met 
het voorbereiden van de uitvoering. Hierbij wil de Provincie 
omwonenden en belanghebbenden graag betrekken. Daarom 
organiseert de Provincie vier informatieavonden in juni en juli. 
Maandag 24 juni staat de eerste informatiebijeenkomst 
in Veghel gepland van 17.00 uur tot 20.00 uur in Cultuur 
Haven Veghel, Verlengde Noordkade 10-12 in Veghel. 

U kunt zelf bepalen wanneer u binnenloopt. Medewerkers 
van de Provincie praten u tijdens de avonden bij over de 
beroepsprocedure bij de Raad van State, de aanbesteding 
van het project, wanneer en hoe de omgeving hierbij 
betrokken wordt en de andere voorbereidingen die op dit 
moment plaatsvinden. Ook zijn er tafels aanwezig waarop 
verschillende onderdelen van het ontwerp worden uitgelicht. 
U kunt daarnaast uw overige vragen en opmerkingen kwijt 
bij medewerkers van het project. Uw inbreng nemen we 
mee bij de voorbereiding en uitvoering van het project.

VRIJDAG 21 JUNI UITERSTE DATUM VOOR 
AANVRAGEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 
VOOR 2020

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.
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. Voor Bijzondere 
Gelegenheden geldt een indieningtermijn van vier maanden 
voor de beoogde datum van uitreiking. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neemt u 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 telefonisch via 14 0413.

WOENSDAG 12 JUNI:  INFORMATIEAVOND 
VOOR ONDERNEMERS OP BEDRIJVENTERREINEN, 
DETAILHANDEL & HORECA

De gemeente 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 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, 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 informatie avond 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.

VRIJDAG 7 JUNI: INFORMATIEBIJEENKOMST OVER 
INFORMATIEPLICHT ENERGIEBESPARING 

Bent u klaar voor 1 juli? Uiterlijk 1 juli moeten alle bedrijven 
met een energieverbruik van meer dan 50.000kWh en/of 
25.000m3 aangeven welke energiebesparende maatregelen 

in het bedrijf zijn genomen. Meer weten? Kom naar de 
voorlichtingsbijeenkomst op 7 juni  van 8.00 uur tot 9.00 
uur bij de Rabobank in Veghel,  Rembrandtlaan 70 in 
Veghel.

Deze informatiebijeenkomst wordt verzorgd door Energieke 
Regio Ondernemend Meierijstad (EROM) EROM wordt 
mogelijk gemaakt door Platform Ondernemend Meierijstad 
(POM), Rabobank Hart van De Meierij en Rabobank Uden 
Veghel en gemeente Meierijstad.

Energieke Regio helpt bedrijven, maatschappelijke 
organisaties, verenigingen van eigenaars en 
woningbouwcorporaties in gemeente Meierijstad met het 
verduurzamen van hun gebouwen. Wij betrekken daarbij de 
maatschappelijke-, fi nanciële- en comfortaspecten.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de regio coördinator: 
Stefanie Claessens, via 
energiekeregio@pom.nl of telefonisch 
088 – 214 66 00.

IDEEËN EN WENSEN WELKOM RONDOM PROJECT 
DROGE VOETEN

Iedere woensdag in juni van 13.00 – 17.00 uur  kunt u 
binnenlopen in het gemeentehuis in Sint-Oedenrode om 
uw reacties en ideeën te geven aan de ontwerpers van het 
project Droge Voeten om de kern van Sint-Oedenrode te 
beschermen tegen hoog water. U kunt voor dit inloopmoment 
ook een afspraak maken via h.vanzanten@bwz-ingenieurs.nl  
Kijk voor meer informatie en een digitaal reactieformulier op 
www.dommel.nl/drogevoeten.  

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAAVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Boskantseweg 74a   plaatsen van een reclamebord
 Postdijk 6    wijzigen/uitbreiden van een 

varkensbedrijf
 Margrietstraat 32  wijzigen van een voorgevel
 Hoogstraat 48  realiseren van een zonneweide
 Schijndelseweg 47  bouwen van een bijgebouw
 Ollandseweg 130  kappen van een boom
 Rijtvenweg 5   oprichten van een garage 

met overdekt terras en een 
opslagruimte

 Lieshoutseweg 9a en  kappen van een  bomenrij
 Lupinestraat Nijnsel 

Evenementenvergunning
 diverse locaties in  12 t/m 16 augustus 2019 - 
 Sint-Oedenrode Jeugd Vakantie Week

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Markt 8 verbouwen van een woonhuis
 Koff eren 54  vergroten van een woning
 Margrietstraat 32  wijzigen van een voorgevel

Evenementenvergunning
 Sint-Oedenrode 16 juni 2019 - Vaderdaglopen
 diverse straten in Nijnsel  14 t/m 17 juni 2019 Nijnselse 

Kermis Feesten

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

 Lieshoutsedijk 6  wijzigen van een    
  bedrijfsinrichting 

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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