
VERWAARLOOSDE AANHANGER VERWIJDERD 

De gemeente heeft op 
10 juli 2019 besloten om 
een bruine aanhanger 
op het Monseigneur 
Bekkersplein in 
Sint-Oedenrode te 
verwijderen, die daar 
zonder kenteken al 
geruime tijd stond 
geparkeerd. De 
aanhanger verkeert in 
slechte staat. Zowel de 
gemeente als de politie 
hebben geen eigenaar 
van deze aanhanger kunnen achterhalen. De aankondiging 
van bestuursdwang was daarom aangebracht op de 
betreff ende aanhanger. 

Het voertuig is opgeslagen op de gemeentewerf in Sint-
Oedenrode. De eigenaar kan de aanhanger binnen 13 
weken na het wegslepen, afhalen. Na deze termijn heeft 
de gemeente het recht om de aanhanger te verkopen of te 
vernietigen. De eigenaar kan zich melden bij de gemeente 
aan het Stadhuisplein 1 in Veghel.

ZOMERINBRAAKPREVENTIE

In juli en augustus slaan inbrekers graag hun slag 
omdat we lange tijd van huis zijn. Neem de nodige 
voorzorgsmaatregelen tegen inbraak:
• Licht de buren in
Beter een goede buur dan een verre vriend, toch? De buren 
kunnen een oogje in het zeil houden voor je. Zien ze iets 
verdachts? Zij kunnen je meteen inlichten of als het nodig is 
de politie inschakelen. 

• Vertel niet op sociale media dat je op vakantie gaat
Het liefst schreeuw je het van de daken dat je drie weken 
gaat backpacken door Vietnam, maar let op. Scherm je 
berichten zoveel mogelijk af voor buitenstaanders: zet niks 
openbaar. Inbrekers zitten ook op facebook en Instagram 
en struinen het internet maar al te graag af voor dat soort 
berichten. 

• Pak niet in het volle zicht de caravan in voor je woning
Op vakantie met de caravan? Pak de caravan niet in het 
volle zicht in voor je huis. Soms kan het niet anders, maar 
probeer het dan in ieder geval in de avonduren te doen 
zodat het niet zo opvalt. 

• Zorg dat de post weggehaald wordt 
Overvolle brievenbussen zijn verraderlijk! Vraag iemand die 
af en toe langskomt en de brievenbus leegt voor je. 

• Vraag of de buren hun auto op jouw oprit zetten 
Een kleine moeite, en het huis ziet er meteen bewoond uit. 
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WET  GEDEELTEIJK VERBOD 
GEZICHTSBEDEKKENDE KLEDING

U mag vanaf 1 augustus 2019 geen gezichtsbedekkende 
kleding meer dragen in voertuigen van het openbaar 
vervoer en in en rondom gebouwen van het onderwijs, de 
zorg en de overheid. Dit betekent dat u op deze locaties 
geen kleding mag dragen die uw gezicht onherkenbaar 
maakt, zoals een integraalhelm of boerka.

Dit staat in de ‘wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende 
kleding’. In de volksmond heet deze wet ook ‘boerkaverbod’ 
of ‘nikabverbod’. De wet is bedoeld om gezichtsbedekkende 
kleding te verbieden op locaties waar men elkaar moet 
kunnen herkennen en aankijken.

Bij gezichtsbedekkende kleding gaat het om alle kleding 
die uw gezicht onherkenbaar maakt. Bijvoorbeeld een 
bivakmuts, boerka, nikab, integraalhelm of een masker. 
Gezichtsbedekkende kleding is op deze locaties wel 
toegestaan als dat nodig is voor de beoefening van een sport, 
het werk of bij evenementen en feesten. Een hoofddoek, 
geschminkt gezicht en een pet vallen niet onder het verbod.

Als u in en rondom gebouwen van de gemeente waar formele 
overheidstaken worden verricht toch gezichtsbedekkende 
kleding draagt, wordt u hierover aangesproken en 
geïnformeerd over het bestaan van het verbod. U wordt 
verzocht om de gezichtsbedekking af of uit te doen of anders 
de locatie te verlaten. Als u dit weigert, kan de politie worden 
ingeschakeld en kan een boete worden opgelegd.

•  Vraag of je buren de gordijnen af en toe open en dicht 
doen

Heb je buren of iemand anders die je plantjes water komt 
geven? Vraag meteen of ze ook af en toe de gordijnen open 
en dicht willen doen. Hierdoor lijkt het toch alsof je thuis 
bent. 

• Hang geen adreslabel aan je koff er
Geloof het of niet, maar inbrekers houden zich maar 
al te vaak op in de vertrekhal en slaan toe als jij op je 
vakantiebestemming bent. Houd het dus liever bij een 
telefoonnummer op je adreslabel. 

TWEEDE EDITIE WORKSHOPFESTIVAL
MANTELZORGERS 31 AUGUSTUS

Mantelzorger in Meierijstad? De gemeente heeft hier 
veel respect en waardering voor. Daarom organiseren 
we workshopfestivals waarbij mantelzorgers een gratis 
workshop kunnen volgen.

Veel mantelzorgers volgden op 11 mei jl. een ontspannende 
of creatieve workshop in Veghel, Schijndel of Sint-
Oedenrode. Kon u er toen niet bijzijn? Dan heeft u nu de 
kans om deel te nemen aan het tweede workshopfestival op 
zaterdag 31 augustus aanstaande.

Programma
Mantelzorgers kunnen zich kosteloos opgeven voor 
1 workshop per jaar naar keuze, zoals een workshop 
beeldhouwen, koken, schilderen of dans. Het programma 
vindt u op meierijstad.nl/workshopfestival. 

Aanmelden
Bent u geregistreerd als mantelzorger en wilt u zich 
opgeven voor één gratis workshop per jaar naar keuze? 
Neem dan contact met ons op:
-  Voor Veghel: mantelzorgveghel@ons-welzijn.nl of bel 

088-3742525 
-  Voor Schijndel en Sint-Oedenrode: mantelzorg@

welzijndemeierij.nl of bel 073-5441400
Vermeld in uw e-mail uw naam, adres en telefoonnummer 
en geef aan, aan welke workshop en tijdstip u wilt 
deelnemen. U ontvangt altijd een bericht wanneer u zich 
heeft aangemeld. Het kan immers zijn dat de workshop vol 
zit.

Geregistreerde mantelzorgers
U kunt meedoen aan het workshopfestival als u bent 
geregistreerd als mantelzorger. Voldoet u aan de criteria 
van mantelzorger, maar bent u nog niet geregistreerd? 
Neem dan ook contact met ons op.

Voor meer informatie over (registratie) mantelzorg in 
Meierijstad: meierijstad.nl/mantelzorg.
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BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Wolfswinkel 6   vervangen van een bijgebouw
 Kuyperstraat 1    bouwen van een berging en een 

erfafscheiding
 Kuyperstraat 1   bouwen van een zwembad
 Bikkelkampen 6    gebruiken van een 

bedrijfswoning als 
plattelandswoning

 Lieshoutseweg 34 a    realiseren van een Bed & 
Breakfast

 Lieshoutseweg 34    legaliseren van een bestaande 
kapsalon

 Ollandseweg 172   verplaatsen van een inrit
 Ollandseweg 52   bouwen van een woning
 Schoolstraat 7   eenzijdige nokverhoging

Evenementenvergunning
 Markt 32    24 t/m 28 augustus 2019 - 

nevenactiviteiten kermis 
 Markt 10    23 t/m 28 augustus 2019 - 

nevenactiviteiten kermis 
 Heuvel 8    24 t/m 28 augustus 2019 - 

nevenactiviteiten kermis 
 Markt 13    24 t/m 28 augustus 2019 - 

nevenactiviteiten kermis 

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Loterijvergunning
 Sint-Oedenrode  4 oktober 2019 - loterij t.b.v. 

vergroenen schoolplein in 2019-
2010

Omgevingsvergunning
 Lieshoutsedijk 6    (uitgebreid) wijzigen van een 

bedrijfsinrichting

Evenementenvergunning
 Dorpsplein    28 t/m 30 september 2019 - 

Kermis Olland
 Markt    11 augustus en 13 oktober 2019 

- Koopjesmarkt

VERDAGINGSBESLUIT

 Vogelsven ongenummerd    realiseren van een 
  warmtebassin met pomphuis

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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PROEF MET AANGEKLEDE 
ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS 

Na de zomervakantie start de gemeente met een proef 
met aangeklede ondergrondse afvalcontainers. Op drie 
plekken in Meierijstad plaatst de gemeente kunstgrasmatten 
met -bloemen en -buxushagen naast de containers. Met 
de proef, die tot einde 2019 loopt, test de gemeente of 
aangeklede ondergrondse afvalcontainers bijdragen aan 
minder bijgeplaatste afvalzakken naast de containers. 

Afvalzakken naast de afvalcontainers geven een rommelig 
straatbeeld, leiden tot ergernis bij omwonenden en trekken 
ongedierte aan. In andere gemeenten zijn goede ervaringen 
met deze methode. Groen, gras en bloemen associëren 
mensen met netjes, schoon en fris. Het maakt het daardoor 
logischer om er niets naast te zetten. 

Drie locaties maken deel uit van de proef: parkeerplaats 
winkelcentrum de Bunders in Veghel, parkeerplaats centrum 
Molenwieken in Veghel en de Papaverstraat in Schijndel. 
De proef start na de zomervakantie en loopt tot het einde 
van dit jaar. Daarna wordt bekeken of de aanpak succesvol 
was en of het op meerdere locaties wordt toegepast.

Voorbeelden van aangeklede ondergrondse afvalcontainers elders 
in Nederland

UITGELICHT: BASECAMP INGERICHT IN HET KADER 
VAN 75 JAAR BEVRIJDING

In de week van 15-21 september is er een 
Basecamp ingericht op de Vlagheide in 
Schijndel. Hier landden op 17 september 
1944 het 2de en 3de bataljon van het 
501ste Parachutisten regiment. 

Op het Basecamp kunt u veel van de deelnemende 
voertuigen van dichtbij bekijken. Daarnaast wordt hier op 
een educatieve manier verteld hoe het er in de oorlog aan 
toe ging en hoe onze bevrijders in 1944 leefden, woonden 
en werkten.

Niet alleen het leven van de soldaten op het front wordt hier 
uitgebeeld. De nadruk wordt gelegd aan de vele disciplines 
áchter het front die ‘het gevecht’ mogelijk maken. Denk 
daarbij aan logistiek, brandstofdepot, mobiele werkplaats, 
genie, veldkeuken, radiopost, veldhospitaal etc.

Van zondag 15 tot en met zaterdag 21 september 2019 is 
het Basecamp opengesteld voor publiek van 9.00 uur tot 
18.00 uur. 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.omg2019.nl.

DENK MEE OVER INRICHTING OPENBARE RUIMTE 
STADHUISPLEIN EN OMGEVING 

Door de sloop van de voormalige Blauwe Kei is openbaar 
gebied vrij gekomen. Dat gebied heeft heeft een nieuwe 
toekomstbestendige inrichting nodig. In het ontwerp wordt 
een groter gebied meegenomen. We willen door dit plan 
ook de kwaliteiten van de Aa versterken en de rivier meer 
beleefbaar maken. 

In de eerste fase verkennen we het gebied en zijn we vooral 
nieuwsgierig naar de wensen, knelpunten en ideeën vanuit 

de samenleving. Deze verkenning moet de ontwerpers 
inspireren om een goede visie en een plan te maken. We 
willen zoveel mogelijk inwoners de kans bieden hierin mee 
te denken. Daarom is er een interactieve website voor dit 
project: http://stadhuisplein.losstadomland.nl. Daarop kunt 
u 24/7 ideeën en aandachtspunten kwijt en ook reageren of 
voortborduren op de ideeën van anderen. Aan de hand van 
5 thema’s wordt u geprikkeld en geïnspireerd: 
• Architectuur en beeldkwaliteit
• Cultuurhistorie en kunst
• Klimaat
• Verkeer, parkeren en routes
• Functies, activiteiten, leuke dingen om te doen.

Uw bijdrage of reacties kunt u nog toevoegen t/m 31 juli 
2019. Wilt u weten wat anderen van uw idee vinden? Keer 
dan op een later moment nog eens terug op de website.
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.

BLAUWALG EN BOTULISME

Afkoelen in het water? Let op voor blauwalg en botulisme! 
De temperaturen stijgen weer flink deze week. Hierdoor 
zoeken veel mensen verkoeling in het water. Als het erg 
warm is, kan er blauwalg of botulisme in het water ontstaan. 
Vooral in stilstaand water, zoals vijvers en plassen kan dit 
voorkomen. Voordat je het water in gaat, is het goed om op 
een aantal zaken te letten. 

Blauwalg en botulisme herkennen en risico’s
Blauwalg is meestal vrij snel te zien: er ligt een blauw-
groen-achtige drijflaag op het water. Deze drijflaag 
bestaat uit kapotte algen, waaruit giftige stoffen vrijkomen. 
Botulisme is een bacterie die net als blauwalg, veel 
voorkomt in stilstaand water. Zie je dode vissen of vogels 
in het water? Dan is de kans op botulisme groot.  Van 
blauwalg en botulisme kunnen mensen ook flink last krijgen 
zoals maag- en darmklachten, hoofdpijn, jeuk en oorpijn. Bij 
gezondheidsklachten is het verstandig contact op te nemen 
met de huisarts of de GGD.

Melding maken van blauwalg en botulisme
Denkt u blauwalg of botulisme te herkennen? Meld dit 
dan bij het waterschap Aa en Maas of het waterschap de 
Dommel via www.aaenmaas.nl/blauwalg-zwemmen of 
www.dommel.nl en zoek daar op meldpunt water Zij zijn 
verantwoordelijk voor het bewaken van de waterkwaliteit. Bij 
constatering van blauwalg of botulisme plaatst de gemeente 
waarschuwingsborden. Ook verwijdert de gemeente dode 
dieren zo snel mogelijk, om verspreiding te voorkomen.

VRIJKAARTJES ROOI KERMIS

Zit jij op een basisschool buiten Sint-Oedenrode, maar 
woon je wel in de kernen van Sint-Oedenrode, Olland, 
Boskant of Nijnsel? Dan mag je 2 vrijkaartjes voor de kermis 
in Sint-Oedenrode op komen halen tijdens openingstijden 
bij het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode (voormalig 
gemeentehuis). De kinderen die op een bassischool in Sint-
Oedenrode zitten hebben al twee vrijkaartjes via school 
ontvangen. Deze kaartjes kunnen alleen op zaterdag 24 
augustus a.s. - de openingsdag – worden verzilverd.

Ook zoeken wij nog kinderen binnen deze groep, die na 
de schoolvakantie naar groep 7 gaan. Zij mogen de kermis 
mee openen op zaterdag 24 augustus a.s. 
Voor informatie, bel 14-0413 en vraag naar Maartje 
Schraven.
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