
•  Amendement van Gemeentebelang Meierijstad over 
de energiestrategie is verworpen met 3 stemmen voor 
(Gemeentebelang en Lijst Blanco) en 32 stemmen tegen 
(CDA, HIER, LOKAAL, VVD, PvdA, SP, Hart, D66).

•  Amendement van Gemeentebelang Meierijstad over 
Mariaheide is via hoofdelijke stemming verworpen met 
14 stemmen voor en 21 stemmen tegen. 

Het geamendeerde voorstel voor de kadernota 2020 is 
uiteindelijk aangenomen met 32 stemmen voor (CDA, 
HIER, LOKAAL, VVD, PvdA, Hart, Lijst Blanco, D66 en 
Gemeentebelang) en 3 stemmen tegen (SP). 

TERUGKIJKEN VERGADERINGEN

Bent u benieuwd hoe de bijeenkomst verlopen is? U kunt de 
bijeenkomst terugkijken via 
www.meierijstad.nl/videoregistraties. De digitale 
jaarrekening 2018 en de kadernota 2020 zijn te vinden op 
www.meierijstad.nl bij Bestuur en Organisatie -> Financiën. 

VIDEO MEE IN DE RAAD

Hoe maakt de gemeenteraad besluiten? En waar gaat 
het zoal over? In de video’s ‘Mee in de Raad’ wordt het 
proces van de raad doorlopen aan de hand van wisselende 
onderwerpen. 
De laatste editie gaat over ‘Herbestemming voormalig 
gemeentehuis Schijndel’. Wat is het voorstel, wat vinden 
inwoners en wat stemt de raad?
Eerder kwamen onderwerpen Huisvesten van 
arbeidsmigranten, afronding sportclubs, Krediet 
Politiebureau en Citymarketing aan bod. De video’s zijn 
te vinden op het Facebook- en YouTubekanaal van de 
gemeente Meierijstad. 

ZOMERRECES

Dinsdag 2 juli was de laatste raadsvergadering voor het 
zomerreces. De eerstvolgende vergadering na de zomer is 
die van de agendacommissie op 29 augustus. Vanaf medio 
augustus informeren we u weer over de eerstvolgende 
vergadercyclus van september (beeldvormende avond, 
commissie- en raadsvergaderingen). 

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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TERUGBLIK RAADSVERGADERING 2 JULI 

Deze extra raadsvergadering stond geheel in het teken van 
de fi nanciën. Op de agenda stonden:
• Jaarverslag en jaarrekening 2018 (hamerstuk)
  Bij vaststelling van de begroting wordt het college de 

opdracht gegeven om het beleid binnen de fi nanciële 
kaders uit te voeren. Het college biedt daarom na afl oop 
van het begrotingsjaar de fi nanciële verslaglegging ter 
vaststelling aan de raad aan.

• 1e bestuursrapportage 2019 en bijbehorende   
 begrotingswijziging 2019 (hamerstuk)
  Deze fi nanciële bijstelling is een fi nanciële rapportage 

op basis van de actuele fi nanciële gegevens sinds het 
vaststellen van de programmabegroting 2019. Bij de 
bestuursrapportage hoort een wijziging van de begroting 
2019.

• Kadernota 2020 (bespreekstuk)
  In de kadernota staat de integrale afweging van de 

relevante ontwikkelingen inclusief de fi nanciële kaders 
voor het samenstellen van de programmabegroting 2020 
en de meerjarenraming 2021-2023.

Fracties hebben op 2 juli hun algemene beschouwingen 
gehouden over de drie voorstellen. Daarbij is een aantal 
amendementen en moties ingediend:
•  Amendement van Hart over de leefwereld van de 

inwoners is aangenomen met 18 stemmen voor (Hart, 
LOKAAL, VVD, SP, Lijst Blanco, D66, Gemeentebelang 
Meierijstad) en 17 stemmen tegen (CDA, HIER, VVD). 

•  Amendement van Lijst Blanco en VVD over de OZB 
is aangenomen met 18 stemmen voor (Lijst Blanco, 
VVD, LOKAAL, SP, Hart, D66 en Gemeentebelang 
Meierijstad) en 17 stemmen tegen (CDA, HIER en 
PvdA). 

•  Amendement van Lijst Blanco over het schrappen van 
de bezuinigingen op groenonderhoud is verworpen met 
15 stemmen voor (Lijst Blanco, LOKAAL, SP, Hart, D66 
en Gemeentebelang Meierijstad) en 20 stemmen tegen 
(CDA, HIER, VVD en PvdA). 

•  Amendement van de SP over sociale woningbouw 
is verworpen met 4 stemmen voor (SP, PvdA) en 31 
stemmen tegen (CDA, HIER, LOKAAL, VVD, PvdA, 
Hart, Lijst Blanco, D66).

•  Amendement van Gemeentebelang Meierijstad over 
de randweg Erp is verworpen met 11 stemmen voor 
(GB, LOKAAL, SP, Lijst Blanco) en 24 stemmen tegen 
(CDA, HIER, VVD, PvdA, Hart, D66).

PILOT PROJECT DOORSTROOM VAN VSO NAAR 
BESCHUT WERK

Sommige leerlingen van het speciaal onderwijs hebben 
bij schoolverlaten arbeidsvermogen, maar hebben veel 
begeleiding of aanpassing op de werkvloer nodig om ook 
daadwerkelijk aan het werk te kunnen. Gemeenten hebben 
de mogelijkheid om voor deze doelgroep de voorziening 
Beschut Werk in te zetten. Echter, de overgang van het vso 
(voortgezet speciaal onderwijs) naar Beschut Werk is in de 
praktijk vaak lastig te realiseren. 

Leerlingen hebben vaak veel meer begeleiding nodig dan 
op een beschutte werkplek gerealiseerd kan worden. In de 
regio Noordoost-Brabant is daarom een pilot-programma 
ontwikkeld dat een optimale doorstroom van vso naar 
Beschut Werk mogelijk maakt. Partners in dit project zijn 
IBN, Gemeente Meierijstad, UWV, UniK en Hub Noord-
Brabant. Wethouder Roozendaal reikte vorige week 
zes certifi caten uit aan leerlingen in Veghel. Daarnaast 
ondertekende hij het convenant waarmee de gemeente zich 
verbind aan dit project. 

Maatwerk programma
In een driejarig traject maken leerlingen van Hub 
Noord-Brabant kennis met IBN, één van de regionale 
werkbedrijven in de arbeidsmarktregio. De leerlingen 
bezoeken een schooljaar lang één dagdeel in de week 
in groepsverband de verschillende locaties van IBN en 
voeren allerlei werkzaamheden uit. Als blijkt dat een leerling 
mogelijkheden heeft om arbeidsvermogen te ontwikkelen of 
reeds heeft, gaat hij of zij stage lopen bij IBN. 

Voor de komst van de Participatiewet was het voor deze 
doelgroep bijna als vanzelfsprekend dat ze uitstroomde 
naar een vorm van dagbesteding. Het doel is nu dat ook 
deze leerlingen geld kunnen gaan verdienen en mee 
kunnen draaien op de werkvloer. 
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SAVE THE DATE: BEURSVLOER MEIERIJSTAD 

Op 7 oktober aanstaande vindt Beursvloer Meierijstad 
plaats. 

Op de beursvloer Meierijstad ontmoeten gemeenten, 
bedrijven, onderwijsinstellingen, serviceclubs en 
maatschappelijke organisaties elkaar. Niet om er aandelen 
te verhandelen, maar om profi jt van elkaar te hebben. De 
Beursvloer is er voor partijen die een maatschappelijke 
bijdrage willen leveren aan de (lokale) samenleving 
waarvan zij deel uitmaken. Én de Beursvloer is er voor 
maatschappelijke organisaties die op zoek zijn naar 
ondersteuning in de vorm van kennis, kunde, capaciteit 
of goederen. De Beursvloer legt verbindingen waardoor 
honderden mensen in beweging komen waarmee lokale 
samenlevingen versterkt worden.

Deelnemen aan de beursvloer is voor alle partijen gratis. 
U hoeft ook geen stand in te richten. Ervaar zelf wat u in 
een halve middag netwerken kunt bereiken. Na de centrale 
opening wordt de Matchvloer offi  cieel geopend met een 
traditionele slag op de gong. In zo’n 1,5 uur tijd ontmoeten 
deelnemers al rondlopend op de Matchvloer elkaar. 
Bedrijven met hun aanbod ontmoeten maatschappelijke 
organisaties met hun hulpvragen. Belangrijk is natuurlijk 
de onderlinge chemie. Is er een passend aanbod en is er 
een klik, dan kan dit uitmonden in een match. De match 
wordt compleet door een originele, bijzondere, of ludieke 
tegenprestatie van de vragende partij.

Na de 1,5 uur matchen 
klinkt wederom de gong en 
wordt bekend gemaakt wat 
het aantal matches is en 
bijbehorende maatschappelijke waarde. 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.beursvloermeierijstad.nl. Voor aanmelden als 
vrijwilliger of als bedrijf kunt u zich aanmelden voor 18 
september via www.beursvloermeierijstad.nl/aanmelden.

VANAF 6 SEPTEMBER INLOOPSPREEKUUR 
VOOR STARTENDE ONDERNEMERS

Bent u startende ondernemer en heeft u vragen aan de 
gemeente? Kom dan naar het inloopspreekuur dat vanaf 
6 september wekelijks wordt gehouden in een van de 
bibliotheken van Meierijstad.
De accountmanagers Ellen Dangé en Nancy van Krieken 
staan u daar graag te woord en willen u graag helpen om 
vragen te beantwoorden en u de weg te wijzen naar de 
juiste contactpersonen.

Vanaf 6 september houden zij wekelijks een 
inloopspreekuur waar u zonder afspraak kunt binnenlopen. 
Op www.meierijstadvoorondernemers.nl kunt u meer 
informatie en de data en locaties vinden.

WIJZIGINGSPLAN  HULZEBRAAK SCHIJNDEL

Aan de rand van het plangebied Hulzebraak ligt de 
Parallelweg. In het bestemmingsplan “Hulzebraak 3” is voor 
dit gebied een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Onder 
bepaalde voorwaarden mogen hier extra woningen worden 
toegevoegd. Een van de grondeigenaren in dit gebied wil 
hiervan gebruik maken en een woning toevoegen. Hiertoe 
heeft de initiatiefnemer een wijzigingsplan opgesteld. Het 
wijzigingsplan is door het college van burgemeester en 
wethouders gewijzigd vastgesteld op 16 juni 2019. De 
wijzigingen betreff en de mogelijkheden voor ondergronds 
bouwen en de mogelijkheden voor waterhuishoudkundige 
voorzieningen.

Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen 
het wijzigingsplan, kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.offi  cielebekendmakingen.nl.

WIJKSCHOUW DEELWIJK HOEVENBRAAK
-HULZENBRAAK SCHIJNDEL 

Op donderdagavond 26 september houdt wijkraad 
Hoevenbraak-Hulzenbraak een wijkschouw samen met 
vertegenwoordiging vanuit de gemeente en andere 
instanties. De wijkschouw start om 19.00 uur op het 
parkeerterrein bij woonservicepunt de Vink in Schijndel.
We nodigen bewoners uit de deelwijk uit (zie plattegrond) 
om mee te lopen en/of aan te geven wat onderdeel moet 
zijn van deze wijkschouw. De bedoeling is dat de andere 
deelwijken in Hoevenbraak- Hulzenbraak later opgepakt 
gaan worden met een wijkschouw.
Samen met de bewoners uit de deelwijk maken we een 
wandeling of fi etstocht door de buurt, een wijkschouw. 
Tijdens deze rondgang wordt gekeken naar de 
verbeterpunten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld het 
onderhoud van het straatwerk, hoeveelheid zwerfafval, 
overhangend groen, verkeersproblemen. Ook kunnen 
onderwerpen die de leefbaarheid aangaan ingebracht 
worden.
Soms worden ook andere instanties uitgenodigd om mee 
te lopen/ fi etsen, zoals de wijkagent, een boa of een 
opbouwwerker. Ook de buurtadviseur en wijkbeheerder 
van de gemeente zijn aanwezig.  Ter plaatse licht de 
wijkbeheerder of één van de andere deskundigen de 
aandachtspunten toe en beantwoordt hij vragen. Ook geeft 
hij informatie over de richtlijnen van bestaand beheer en 
onderhoud. Verder kunnen er tijdens de wijkschouw ook 
afspraken gemaakt worden over de werkzaamheden die de 
bewoners zelf willen uitvoeren.
Indien u niet kunt deelnemen aan de wijkschouw maar wel 
door wilt geven naar welke punten gekeken moet worden, 
kunt u voor 26 september a.s. contact opnemen met 
wijkraad Hoevenbraak Hulzenbraak: 
wijkraad.hh@gmail.com. 

VOORKOM INBRAAK TIJDENS DE VAKANTIE

De komende weken gaan veel mensen lekker op vakantie, 
maar inbrekers niet. Zij weten dat dit de periode is om 
hun slag te slaan. U kunt dat voorkomen door een aantal 
eenvoudige maatregelen te nemen, waarmee de kans 
op inbraak wordt verkleint. Want ook al heeft u een 
inboedelverzekering, hier maakt u liever geen gebruik van.
•  Laat niet via de voicemail of op social media weten dat 

u met vakantie bent. Inbrekers zitten helaas ook op 
Facebook en Twitter.

•  Zorg dat uw huis een bewoonde indruk geeft. Laat wat 
kopjes op het aanrecht staan en leg de krant op tafel. 
Ook kunt u een tijdschakelaar instellen, waarmee een 
paar lampen af en toe aan gaan. Zo lijkt het alsof er 
mensen thuis zijn.

•  Laat iemand de post weghalen zodat er geen stapels 
achter de deur liggen. Die kunt u goed zien liggen als er 
glas in de voordeur zit. 

•  Zorg dat de ramen en deuren goed zijn afgesloten. 
Goede sloten zijn hierbij natuurlijk van belang. Met een 
Politiekeurmerk Veilig Wonen krijgt u vaak korting op de 
inboedelverzekering.

•  Hoe beter uw huis zichtbaar is vanaf de weg, hoe 
minder groot de kans op inbraak. Knip de heg dus even 
bij en laat de gordijnen open.

•  Heeft u een oprit? Laat de buren er af en toe hun auto 
parkeren, zodat het lijkt of er iemand thuis is.

•  Sein de buren in zodat ze een oogje in het zeil kunnen 
houden.

•  Berg kostbare spullen goed op, zodat ze niet vanaf de 
straat te zien zijn.

• Buitenverlichting met een sensor schrikt inbrekers af.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Johanna van  realiseren van een aanbouw
 Brabantlaan 31  voor een kapsalon aan huis
 Kuyperstraat 1  plaatsen van een dakkapel
 Kremselen  bouwen van een woonhuis met
 (ongenummerd)  carport
 Bremhorst 1  Uitkijktoren park Kienehoef 
 Deken van Erpstraat 7   twee gestapelde woningen ad 

Deken v Erpstraat

Evenementenvergunning
 Pastoor Smitsstraat 4   27 september t/m 1 oktober 

2019 - Olland Kermis

VERLEENDE VERGUNNINGEN
 
Omgevingsvergunning
 Witte Bleek 4-6   gebruiken van de woningen als 

bijzondere woonvorm
 Eekhoorn 1  huisvesten van    
  arbeidsmigranten
 Wolfswinkel 4   plaatsen van een tijdelijke 

woonunit
 Koeveringsedijk 6   slopen van een aanleunwoning 

en het bouwen van een 
werkstudio

 Alfred Nobelstraat 8   aanpassen van een gevel van 
een bedrijfswoning

 Houtsebeemd 5   plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

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

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING

 Jekschotseweg 39   gebruiken van een 
bedrijfswoning als 
plattelandswoning

VERDAGINGSBESLUIT

 Hoogstraat 48  plaatsen van zonnepanelen

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

 Koff eren 69-71  bouwen van 3 woningen

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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