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3 Kolommen van 82,6 mm breed
Lettertype Arial Regular
AGENDACOMMISSIEPlatte
29 AUGUSTUS
tekst 9 pt
interlinie 12 pt
De agendacommissie stelt de vergadercyclus van
Subkop Arial Regular 9 pt interlinie 13 hoofdletter
september vast. Het gaat om de voorlopige agenda’s van
achtergrond blauw zoals voorbeeld
de commissies (12 september), de raad (19 september) en
de beeldvormende avond (26 september). Tevens wordt het
vergaderschema 2020 besproken. De vergaderstukken zijn
te vinden op de gemeentelijke website. Let u er op dat het
om concepten gaat. Wijzigingen zijn niet uitgesloten.

MEIERIJSTAD START MET STARTGESPREKKEN

NIEUWS UIT DE RAAD

De gemeenteraad wil graag vooraf
nadenken hoe inwoners nog meer
te betrekken bij belangrijke plannen
in de gemeente. Dit najaar doet hij
BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD
dat in zogenaamde startgesprekken
over een aantal onderwerpen. In
een startgesprek bespreken de raadsleden samen met
ambtenaren en belangstellenden wat de invloed is van
inwoners en welke (groepen) inwoners bij de ontwikkeling
NIEUWS UIT DE BUURT
van de plannen worden betrokken.
Het eerste startgesprek gaat over de mobiliteitsvisie. In de
mobiliteitsvisie wordt het verkeers- en vervoersbeleid van
de gemeente voor de toekomst beschreven. Bent u ook
benieuwd naar de invloed van inwoners en organisaties op
de mobiliteitsvisie? U bent van harte welkom om hierover
meeVRAAG
te praten in het
startgesprek
mobiliteitsvisie op de
VAN
DE WEEK
beeldvormende avond van 5 september 2019 om 19.30 uur.
Wilt u nu al meer hierover weten? Kijk dan bij de
vergaderstukken op www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

OVERIG NIEUWS
BEELDVORMENDE
AVOND 5 SEPTEMBER
Op het programma staat:
• Startgesprek burgerparticipatie mobiliteitsvisie
Hoe betrekken we burgers bij de totstandkoming van en
de besluitvorming over de mobiliteitsvisie? Welke kaders
ONDERNEMEND
gaan
we daarbij hanteren? MEIERIJSTAD
• Voortgang woonbeleid en uitvoering
Wat is en wordt er gedaan? Hoe verhoudt zich dat tot de
Woonvisie? Hoe zit het met de woningbouwplannen en
de 100 tijdelijke woningen? Wat zijn de uitdagingen voor
de komende tijd?

GEMEENTE MEIERIJSTAD

tel: 14 0413
Voor storingen kunt u
bellen 14-0413
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Voortgang visie herstructurering Veghel Centrum
Wat zijn de plannen voor Veghel Centrum? Wat zijn de
uitdagingen en opgaven voor de komende jaren?

Inspreken
Wilt u op één van deze onderwerpen of een ander
onderwerp inspreken? Neem dan contact op met de griﬃe
(e-mail griﬃe@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelden
is mogelijk tot 4 september, 12.00 uur. De spreektijd is
maximaal vijf minuten per spreker.

COMMISSIES 12 SEPTEMBER
Op deze avond zijn er twee vergaderingen van de
commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering. Deze
vergaderingen vinden tegelijk plaats in de raadzaal en
parallelle zaal. De commissie Mens en Maatschappij gaat
niet door vanwege gebrek aan agendapunten. Na de
commissievergaderingen neemt de gemeenteraad op 19
september een besluit over de voorstellen.

UIT DE RAAD GELICHT
• Detailhandelsvisie en –beleid
In december 2018 heeft de gemeenteraad de Centrumvisie
voor Meierijstad vastgesteld. Deze visie vormt de basis
voor de vast te stellen detailhandelsvisie en –beleid. In dit
visiedocument wordt beschreven hoe in Meierijstad wordt
gedacht over detailhandel en hoe hier de komende jaren
mee wordt omgegaan. Dit alles vanuit een economisch
perspectief.
• Horecavisie en –beleid Meierijstad
Op basis van de eerder vastgestelde Centrumvisie is een
integrale horecavisie en daaruit voorkomend horecabeleid
opgesteld. Hierin zijn de kaders geschetst op basis waarvan
in Meierijstad keuzes worden gemaakt met betrekking tot de
horeca.
• Nota ‘Kermisbeleid Meierijstad’
In deze nota worden de kaders en visie op kermissen
vastgelegd. De organisatiestructuur voor de kermissen
staat in de nota centraal. Het voorstel is om te kiezen voor
een verzelfstandiging naar 1 of meerdere stichtingen om de
kermissen te organiseren.

VERGADERSTUKKEN
Wilt u meer hierover weten? Zie de vergaderstukken op
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.
Vergaderdata in de komende periode:
29 augustus: Agendacommissie
5 september: Beeldvormende avond
12 september: Commissievergaderingen
19 september: Raadsvergadering
26 september: Beeldvormende avond

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN / LIVE STREAM
Alle vergaderingen zijn openbaar en in het bestuurscentrum
van Meierijstad in Sint-Oedenrode. Aanvangstijd is 19.30
uur.
U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te
wonen. Met uitzondering van de vergadering van de
agendacommissie kunt u de vergaderingen ook thuis live
volgen en terugkijken via de livestream
www.meierijstad.nl/videoregistraties.

INFORMATIE GRIFFIE
Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende
avonden weten? Hebt u vragen? Neem dan contact op met
de griﬃe (telefoon 14 0413 of e-mail griﬃe@meierijstad.nl).

MEIERIJSTAD START MET WALKING KORFBAL.
DOET U MEE?
Op woensdagochtend 11 september gaat Walking Korfbal
van start. Inwoners van Meierijstad vanaf 55 jaar zijn van
harte welkom om mee te doen!
Voor wie/wat/waar?
Iedere woensdagochtend kunt u van 09.30 tot 11.30 uur
lekker buiten sporten op een aangepast tempo. Iedereen
vanaf 55 jaar is van harte welkom! Heeft u nooit gekorfbald,
dan is dat geen probleem. Iedereen kan deelnemen. U start
met vier gratis inlooptrainingen en daarna kunt u besluiten
om wel of niet door te gaan.
Waar: ‘t Braakse veld Celeritas Wijbosch (kunstgras)
Veghelsedijk 25, 5482 VK Schijndel
Wanneer: wekelijks, vanaf woensdagochtend 11 september
Tijd: 09.30 – 11.30 uur
Wat moet u meebrengen: buitensportkleding en
sportschoenen.
Wat houdt Walking Sports in?
Dit is de derde Walking Sport binnen Meierijstad. Vorig jaar
werd al succesvol gestart bij Avanti met Walking Football.
Daarna volgden VV Rhode en HC De Hopbel.
Walking Sports voor senioren is een succesvol en sociaal
bewegingsconcept. Onder leiding van een bevoegde
coach krijgt u wekelijks een 2-uur durend bewegingstraject
aangeboden. Eerst koﬃe, daarna omkleden en naar buiten
voor oefeningen met of zonder bal, waarbij alle spieren
gebruikt gaan worden. Bij senioren kunnen evenwicht,
kracht en/of geheugen afnemen. De oefeningen worden
speciaal daarop afgestemd. Ter afsluiting wordt een partij
gespeeld op aangepast tempo.
Kent u mensen die ook graag mee willen doen, nodig deze
dan uit! Hoe meer sportzielen hoe meer sportvreugde!
Aanmelden mag maar niet perse nodig. Voor meer
informatie kunt u terecht bij Wim Vermeulen, Ambassadeur
Walking Sports 06-22017768 of Henry van Alebeek,
Buurtsportcoach Meierijstad 0413-381141.
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STIMULERINGSLENING DUURZAAMHEID
MEIERIJSTAD
Weet u dat het mogelijk is om een lening aan te vragen
bij de gemeente voor het verduurzamen van uw woning?
Met de Stimuleringslening Duurzaam Meierijstad kunt u
investeren in het verduurzamen van uw woning, om zo de
energierekening en dus ook uw woonlasten te verlagen.
De gemeente heeft geld voor de Stimuleringslening
beschikbaar gesteld in een eigen fonds bij het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
Gemeenten (SVn).
Uit dit fonds leent de
gemeente geld uit aan
eigenaren-bewoners van
woningen in de gemeente
Meierijstad.
Wanneer komt u in aanmerking voor de
Stimuleringslening?
• U bent eigenaar-bewoner van de woning waarvoor de
Stimuleringslening wordt aangevraagd;
• Uw woning staat in de gemeente Meierijstad en is geen
rijksmonument;
• De woning was niet in aanbouw op 27 februari 2019;
• U vraagt eerst de Stimuleringslening aan, daarna treft u
de maatregelen.
Enkele kenmerken van de Stimuleringslening
• De lening heeft een ondergrens van €2.500,- en een
bovengrens van €25.000,- (incl. BTW);
• Tot een bedrag van €15.000,- is de looptijd 10 jaar; voor
bedragen vanaf €15.000,- is de looptijd 15 jaar;
• De rente voor de hypothecaire lening bedraagt 1,5%;
• De rente staat gedurende de looptijd van de lening vast;
• De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet;
• De lening kan altijd tussentijds worden afgelost
(boetevrij) vanaf een minimum van €250,-.
Kijk voor de overige kenmerken en het doen van een
aanvraag op www.duurzaammeierijstad.nl onder het kopje
nieuws.

GEMEENTE BIEDT ONDERNEMERS
ONDERSTEUNING
De gemeente Meierijstad is
aangesloten bij het initiatief
‘155-Help-een-bedrijf’.
Stichting 155-Help-een-bedrijf is een hulploket voor
ondernemers van het Instituut voor het Midden- en
Kleinbedrijf (IMK). Zij helpen ondernemers in goede en
slechte tijden.
Ondernemers uit Meierijstad kunnen kosteloos terecht bij
het IMK voor bedrijfsadvies en ondersteuning, wanneer
de continuïteit van hun onderneming in het geding is.
De vragen liggen veelal op het vlak van bedrijfsvoering,
commercie en/of ﬁnanciën. Door deze snelle hulpfaciliteit
worden problemen regelmatig in de kiem gesmoord, soms
mede door inzet van de gemeentelijke Bbz-regeling (Besluit
bijstandverlening zelfstandigen).
Kijk bij vragen of voor advies op via www.155.nl of bel 035
750 79 00. De adviseur van het IMK bespreekt samen met u
uw situatie en kijkt naar concrete oplossingen.
Kijk voor eventuele ﬁnanciële ondersteuning van de
gemeente op www.meierijstad.nl/bijstand voor zelfstandigen
(Bbz). Wij ondersteunen u graag!

BIJZONDERE BIJSTAND VOOR SCHOOLKOSTEN
KINDEREN SCHOOLJAAR 2019/2020
Ouders met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot
18 jaar in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs
moeten over het algemeen aanzienlijke kosten maken.
Hierbij kan gedacht worden aan o.a. boeken /leermiddelen,
aanschaf schooltas, schoolreisje/schoolactiviteiten,
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reiskosten, ouderbijdrage, sportkleding en lesgeld.
Voor mensen die rond moeten komen van een
minimuminkomen of net daarboven is het bijna niet mogelijk
om deze kosten te betalen uit het inkomen of voorliggende
voorzieningen.
Daarom verstrekt de gemeente aan ouders die aan de
voorwaarden voldoen, jaarlijks een tegemoetkoming in deze
schoolkosten.
Hoogte vergoeding
De tegemoetkoming is € 194,- per kind van 4 tot 18
jaar dat basis en/of voortgezet onderwijs volgt in het
schooljaar 2019/2020. Het inkomen mag niet hoger
zijn dan de vastgestelde inkomensgrens (120% van de
bijstandsnormen). Het vermogen mag niet hoger zijn dan
€ 12.240,-.
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.meierijstad.nl/tegemoetkomingschoolkosten.
Automatisch bericht
Als u een vergoeding hebt gehad volgens deze
regeling over het schooljaar 2018/2019, of een uitkering
Participatiewet van de gemeente ontvangt, dan stuurt
de gemeente u in de maand juni of juli automatisch een
aanvraagformulier voor het nieuwe schooljaar.
Inloopspreekuur
U kunt iedere werkdag naar het inloopspreekuur van 9.0011.00 uur op alle locaties. Telefonisch op 14 0413, of stuur
een e-mail naar voorzieningen@meierijstad.nl (bij vragen
over bijzondere bijstand en minimaregelingen).

12 SEPTEMBER ZZP BOOST EVENT
NOORDKADE VEGHEL
Op 12 september a.s. vindt op de Noordkade in Veghel
het gratis ZZP BOOST event plaats. Een middag vol
interessante workshops en inspiratie-sessies voor ZZP-ers.
Met onderwerpen als: ‘haal meer uit je website’, social media,
ﬁscale zaken etc. Voor meer informatie en aanmelden kijk op
www.zzpnobboost.nl/zzp-boost/
Dit event is een initiatief van het Werkgevers Servicepunt
Noordoost Brabant. Gemeente Meierijstad is een van de
partners.

BEVRIJDINGSFEEST 14 SEPTEMBER 2019

BEVRIJDINGSFEEST
MEIERIJSTAD

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Koninginnelaan 34
Streepenstraat 53
Laan van
Henkenshage 5
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bouwen van een erfafscheiding
vervangen en isoleren van een
dak
6 oktober 2019 Concours Majorettes
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WANNEER?

Zaterdag 14 september 2019

WAAR?

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Koﬀeren 67-71
Heuvel 17
Handelsweg 1a
Achterstesteeg 2

Wolfswinkel 6
Corridor
Het Binneveld 22

HOE LAAT?

bouwen van 3 woningen
verbouwen van een winkel naar
een appartement
aanbrengen van gevelreclame
oprichten van een
boerderijwinkel en het realiseren
van een terras met horeca
vervangen van een bijgebouw
plaatsen van nieuwe
lichtmastreclame
nieuwbouw camperstalling houtopslag

Evenementenvergunning
Donte 3
7 en 8 september 2019 - Latcho
Diewes Festival
Heuvel 6
24 t/m 29 augustus 2019 Nevenactiviteiten kermis
Sint-Oedenrode

VERDAGINGSBESLUITEN
Hulst 20

Rond het gemeentehuis aan het Stadhuisplein
in Veghel

plaatsen van recreatiehuisjes

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.

Van 13.45 tot 16.15 uur
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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

Actuele informatie via: www.meierijstadherdenkt.nl

