
BETALING OP DE MILIEUSTRATEN BLIJFT MET PIN

De gemeente ziet defi nitief 
af van de druppel als middel 
waarop de gemaakte kosten 
op de milieustraat worden 
bijgehouden. Dit betekent dat u op 
de milieustraat gemaakte kosten 
direct met PIN moet betalen. Dit 
was nu ook al het geval.

De druppel blijft in gebruik voor de ondergrondse 
containers 
Maakt u gebruik van een ondergrondse container voor 
restafval?  Dan heeft u de druppel nog steeds nodig om 
toegang tot die container te krijgen. 

Technische redenen
Om technische redenen wordt afgezien van de druppel 
als middel om de gemaakte kosten bij de milieustraten te 
registreren. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om 
te zorgen dat elk huishouden over een druppel beschikt 
en de registratie vlekkeloos zou werken. Ondanks álle 
inspanningen is het niet gelukt het systeem op het door ons 
gewenste niveau van 100% betrouwbaarheid te brengen. 
Gebruik voor de ondergrondse containers werkt wél goed.
De gemeente heeft de gecontracteerde partij in gebreke 
gesteld en gaat de gemaakte kosten terugvorderen bij de 
gecontracteerde partij. 

Inleveren                                                                                                                                           
De druppel voor de milieustraat kunt u inleveren op 
het gemeentehuis, bij de dienstverleningscentra en de 
milieustraten. Dit is niet verplicht.
Let op: wanneer u gebruik maakt van ondergrondse 
containers moet u de druppel houden en niet inleveren.

Betaling
De kosten die u bij de milieustraat maakt, betaalt u voortaan 
defi nitief met de PIN. Veel kunt u gratis bij de milieustraat 
inleveren. Scheid daarom ook het afval dat u naar de 
milieustraat brengt goed. Kijk voor de openingstijden en 
tarieven op www.meierijstad.nl/milieustraat.

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 fi nanciële 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. Helaas ligt er een fl ink taboe op. 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 een 
paar duizend euro is dan vaak opgelopen tot een schuld 
van tienduizenden euro’s.
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NIEUWE BOUWKAVELS IN VEGHELS BUITEN

In buurtschap Bernhardshoeve en buurtschap De 
Kloostertuinen in Veghels Buiten zijn twee nieuwe 
bouwkavels te koop. Beide buurtschappen liggen ten zuiden 
van de Erpseweg. De kavel op het erf Bernhardshoeve 1 
heeft een oppervlakte van 1.028 m2 en kost € 354.100,- vrij 
op naam. De oppervlakte van de kavel in De Kloostertuinen 
15 is 595 m2 en de verkoopprijs bedraagt € 175.900,- vrij op 
naam. 

Wonen in Veghels Buiten
In Veghels Buiten woont u landelijk en midden in het 
groen. Heerlijk rustig en toch vlakbij alle voorzieningen: op 
maar 10 minuten fi etsen vind je scholen, winkels, sport- 
en uitgaansmogelijkheden. De huizen in Veghels Buiten 
worden gebouwd in erven en buurtschappen, net als 
vroeger de Brabantse gehuchten. Veghels Buiten is dan ook 
geïnspireerd op de historie en het karakteristieke landschap 
van het Brabantse platteland. 

Verkoopwijze nieuwe kavels
Heeft u belangstelling voor een van deze kavels. Mail 
dan naar info@veghelsbuiten.nl of kom even langs bij de 
receptie op het gemeentehuis van Meierijstad. Wie het 
eerst komst, wie het eerst maalt!  De gemeente neemt 
vervolgens contact met u op en biedt u de mogelijkheid 
om een eenmalige optie te nemen. De verkoopprocedure 
vindt plaats conform de geldende Nota Grondzaken van de 
gemeente Meierijstad. 

Kijk voor meer informatie over de nieuwe kavels en andere 
te koop staande kavels op www.veghelsbuiten.nl

Het is dus belangrijk dat mensen zo snel mogelijk hulp 
krijgen bij hun geldzorgen. De eerste stap naar een 
oplossing? Eerlijk zijn over de situatie en er met iemand 
over praten. Want zo kan iemand met geldproblemen in 
contact komen met de juiste instanties. 

Op de website www.komuitjeschuld.nl vertellen mensen hun 
ervaringen met schulden en hoe zij hulp hebben gezocht. 
In Nederland is de gemeente waar u 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. 
Hebt u fi nanciële problemen of geldzorgen? Schroom niet 
om hulp te vragen bij de gemeente. 

Team Schuldhulp is er voor u
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 
fi nanciële problemen). U kunt ook bellen: 14 0413.

KRAPTE IN PERSONEEL BIJ HUISHOUDELIJKE
VERZORGING 

Deze (vakantie) periode zorgt voor verschuivingen en 
wisselingen in de huishoudelijke ondersteuning. Zo worden 
er extra vakantiehulpen ingezet en springen collega’s bij. Dit 
is helaas niet altijd voldoende om alle hulp voor alle klanten 
te vervangen. Aanbieders hebben bij ons aangegeven dat 
ze moeite hebben om voldoende extra personeel te werven 
vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. 
Dit kan betekenen dat de hulp minder vaak komt, dat de 
hulp minder tijd heeft of dat, in overleg met de klant, enkele 
taken tijdelijk niet worden gedaan. Als het niet mogelijk 
is om de taken uit te stellen, vindt er overigens volledige 
vervanging plaats. 
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In de vakantieperiode kan het dus voorkomen dat er 
verschillende vakantiehulpen komen, die wellicht anders 
werken dan dat de klant gewend is. Dit kan niet geheel 
worden voorkomen en hiervoor wordt begrip gevraagd.

De aanbieders nemen zelf rechtstreeks contact op met 
de klant over de invulling van huishoudelijke verzorging 
tijdens de zomerperiode. Het is ook mogelijk om tijdens 
de vakantieperiode zelf voor vervanging te zorgen door 
bijvoorbeeld familie, buren, kennissen. Geef dit aan bij de 
aanbieder. Dit wordt enorm gewaardeerd! 
Met vragen kunt u terecht bij uw aanbieder of uw vaste hulp.

INFORMATIEAVOND 6 AUGUSTUS 2019
WINDMOLENS VEGHEL

Op dinsdag 6 augustus 2019 organiseren Friesland 
Campina, Mars, Vanderlande en Kuehne + Nagel samen 
met Renewable Factory (bedrijf dat windmolens plaatst) 
een informatieavond over de plannen omtrent plaatsing van 

vier windmolens. De avond 
is bedoeld 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 ligt tot 23 augustus 
de ontwerpbeschikking ter inzage.
De informatieavond is op dinsdag 6 augustus van 19:30 uur 
tot 21:30 uur in de grote zaal van ’t Hooghuys (Kapelstraat 
48/50) in Eerde. Het is vrije inloop.

UITGELICHT: FLOWER POWER IN HET KADER 
VAN 75 JAAR BEVRIJDING

Meierijstad staat dit najaar uitgebreid stil bij de 75-jarige 
herdenking van de bevrijding van Schijndel, Veghel en  
Sint-Oedenrode. Als symbolisch eerbetoon aan de 

bevrijders van toen, wil kunstenares Carin Simons op 
14 september 2019 duizenden bloemen van restafval 
‘planten’ op de Vlagheide, de voormalige vuilstort in hartje 
Meierijstad.  Voor Carin staan bloemen symbool voor 
vrijheid. Wil jij alleen of samen met anderen meedoen aan 
Flower Power op de Vlagheide?

Kijk voor meer informatie op www.meierwijstad.nl of haal 
een startpakket bij het gemeentehuis of bij de bibliotheek 
in Veghel, bij de nevenvestigingen van het gemeentehuis 
in het Spectrum in Schijndel of aan het Burgemeester 
Wernerplein in Sint-Oedenrode of bij de VVV in Schijndel of 
Sint-Oedenrode. Wij hopen op een enorme bloemenzee!

ID (uit)lenen of vervalsen kan betekenen dat je:
•  2 jaar je paspoort kwijt bent (geen verre reis);
•  of een geldboete krijgt (daar gaat je spaargeld).

Eerlijk over je ID. 
Daar kom je verder mee.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Ollandseweg 159  bouwen en milieuneutraal   
  wijzigen van de inrichting i.v.m. 
  realiseren van 2 bedrijfsruimten  
 Mosbulten 13  verbouwen van een varkensstal
 Corridor  plaatsen van nieuwe
  lichtmastreclame
 Eerschotsestraat 42  uitbreiden van een Bed en  
  Breakfast
 Ollandseweg 113 c  tijdelijk wonen in een schuur

Evenementenvergunning
 Markt 15  24 t/m 28 augustu s 2019  - 
  Nevenactiviteiten kermis 
  Sint-Oedenrode

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Lieshoutseweg  bouwen van 2 halfvrijstaande
 68 en 68A  woningen
 Ruys de  plaatsen van een schutting
 Beerenbrouckstraat 28 
 Johanna van  realiseren van een aanbouw  
 Brabantlaan 31  voor een kapsalon aan huis
 Schijndelseweg 75-77  realiseren van een bijgebouw 
  met carport

Evenementenvergunning
 Pastoor Smitsstraat 4  27 september t/m 1 oktober 
  2019 -  nevenactiviteiten kermis 
  Olland

VERDAGINGSBESLUITEN

 Lieshoutseweg 9a en  kappen van bomen
 Lupinestraat 

ONTVANGEN BESLUITEN ACTIVITEITENBESLUIT
 MILIEUBEHEER

 Heisteeg 8  bouw strohok/ziekenstal, 
  plaatsen melkrobot - extra 
  werkplaats in schuur en niet 
  gerealiseerde uitbreiding stal 1 
  komt te vervallen
 Mosbulten 13  de varkens komen te vervallen 
  de vrijgekomen stal renoveren, 
  uitbreiden met een buitenbak en 
  huisvesten van paarden

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.

CAMPAGNE EERLIJK OVER JE ID
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