
Stadhuisplein en Vlas en Graan verbeteren. Het is de 
ambitie om dit gebied aantrekkelijker in te richten en 
daarmee de entree naar het centrum te versterken. Tegelijk 
hebben we ambities om de kwaliteiten van de Aa te 
versterken en de Aa meer leefbaar te maken. 
 
Welke ideeën heeft u? 
We willen zoveel mogelijk inwoners de kans bieden mee 
te denken. Daarom is er een interactieve website voor dit 
project: http://stadhuisplein.losstadomland.nl, waarop u 24/7 
ideeën en aandachtspunten kwijt kunt. 
 
De ontwerpers gaan met alle ideeën aan de slag en 
presenteren in het najaar de eerste scenario’s en schetsen. De 
datum van die bijeenkomst maken we na de zomer bekend. 
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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 
maatschappelijk bijdrage willen leveren aan de (lokale) 
samenleving waarvan zij deel uitmaken. En 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.

 
DENK MEE OVER HERINRICHTING STADHUISPLEIN

De sloop van de voormalige Blauwe Kei is aanleiding 
voor het starten van dit traject. Het vrijgekomen openbare 
gebied heeft een nieuwe inrichting nodig. Om dit goed en 
toekomstbestendig in te richten, wordt niet alleen voor de 
locatie van de Blauwe Kei een ontwerp gemaakt, maar 
wordt een groter gebied meegenomen om ook de overige 
ontwikkelingen in het gebied een plek te kunnen geven. 
We willen de kwaliteit en functionaliteit van het 
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WAT?
• Ontvangst colonne met WOII-voertuigen
• Speciale gasten: 20 WOII-veteranen
• Entertainment door Phoenix Cultuur, 

Muziekvereniging Frisselstein en 
‘The Starsisters’

• Fly by door twee AT-16 Harvards
Inclusief Foodtruck in WOII-stijl en 
verkooppunt van friet en snacks bij 
Hotel Teugel Resort

WANNEER?
Zaterdag 14 september 2019

WAAR?
Rond het gemeentehuis aan het Stadhuisplein 

in Veghel

HOE LAAT?
Van 13.45 tot 16.15 uur

WANNEER?WANNEER?
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Actuele informatie via: www.meierijstadherdenkt.nl

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Leerlooierspad 5  realiseren van een tuinhuis 
 Kremselen  kappen van bomen 
 Mosbulten 7  oprichten van tijdelijke   
  teeltondersteunende    
  voorzieningen 
 Ollandseweg  bouwen van een woonhuis
 ongenummerd  
 Merodestraat 40  plaatsen van een dakopbouw 
 Ollandseweg 119  brandveilig gebruik van de  
  Donkershoeve 
 Schijndelseweg 75-77   realiseren van een bijgebouw 

met carport 

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Koff eren 34a   herontwikkelen van een pand  

tot Short Stay 
 Houtsestraat 7   realiseren van een tijdelijke 

mantelzorgwoning 
 Jekschotseweg 29  herbouwen van een bijgebouw 
 Jonker de Jegerstraat 21  plaatsen van een dakopbouw 

VERDAGINGSBESLUITEN

 Hoogeind 9   houden van een hondenpension 
met hondenkennel (nevenfunctie) 

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

 Mosbulten 7   oprichten van teeltondersteunende 
voorzieningen (frambozenteelt) 

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.

 NIEUWSBRIEF Meierijstad
  

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws van de gemeente! 
Meld u aan om vier maal per jaar een digitale nieuwsbrief van de 
gemeente te ontvangen. Incidenteel kunt u nieuws en informatie 
ontvangen in een extra nieuwsbrief. 

MELD U AAN!   www.meierijstad.nl/nieuwsbrief


