
Weekmarkt
In verband met de opbouw van de kermisattracties zal de 
weekmarkt van vrijdag 23 augustus worden verplaatst naar 
de Stompersstraat (vanaf kruising Coeveringslaan tot aan 
De Jongsingel).

Voor de verkeersmaatregelen en de openingstijden van de 
kermis en de horeca verwijzen wij u naar de website 
www.meierijstad.nl/kermissintoedenrode.

Archieff oto Opening kermis

BESTEMMINGSPLAN “NIJNSEL, HERZIENING
HUISAKKERWEG 12”.

Het bestemmingsplan “Nijnsel, herziening Huisakkerweg 
12”, zoals dit door de gemeenteraad bij besluit van 27 juni 
2019 is gewijzigd is vastgesteld, en ligt samen met het 
besluit ‘hogere waarden Wet geluidhinder” met ingang 
van 15 augustus tot en met 25 september 2019 voor een 
ieder ter inzage in het gemeentehuis van Meierijstad. 
Het bestemmingsplan biedt een juridische regeling voor 
het toevoegen van 4 extra bouwvlakken op de locatie 
Huisakkerweg 12 Nijnsel. De bestaande woning op het 
perceel blijft gehandhaafd. Voor de mogelijkheid om beroep 
in te stellen tegen het bestemmingsplan en/of het besluit 
hogere waarden Wet geluidhinder, kunt u de volledige 
bekendmaking raadplegen op 
www.offi  cielebekendmakingen.nl.

TIPS VOOR DUURZAAM WONEN

Wilt u thuis aan de slag 
met verduurzamen, maar 
weet u niet waar of hoe 
u moet beginnen? Zelfs 
met kleine ingrepen kunt u al een groot verschil maken 
en geld besparen op uw energierekening. Wilt u nog 
meer doen? Het energieloket Brabant Woont Slim kan u 
verder helpen. Zij zijn telefonisch bereikbaar op dinsdag- 
en donderdagmiddag van 13:00 uur tot 17.00 uur op het 
telefoonnummer 085-0410070. Of kijk op 
www.brabantwoontslim.nl 

- Zet ’s nachts de thermostaat op 15 graden
- Vervang gloeilampen en halogeenlampen door ledlampen 
- Zet het licht uit als u een ruimte verlaat
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75 JAAR HERDENKEN & BEVRIJDEN IN
MEIERIJSTAD

De bevrijding van Brabant begon 75 
jaar geleden in wat nu de gemeente 
Meierijstad is. Sint-Oedenrode en 
Veghel waren de eerste plaatsen die 
werden bevrijd. Vijf weken daarna 

volgde Schijndel. Een indrukwekkende en aangrijpende 
periode die zijn sporen in onze gemeente heeft nagelaten. 
Dit jaar vinden verschillende activiteiten plaats in Meierijstad 
om de gebeurtenissen van toen te herdenken. Kijk op 
www.meierijstadherdenkt.nl wat er allemaal te doen is.

KERMIS IN SINT-OEDENRODE

Zaterdag 24 augustus om 16.00 uur openen we de jaarlijkse 
Rooise Kermis. 
Dit jaar opent wethouder van Rooijen de kermis samen 
met kinderen van groep 7 van basisschool Antonius van 
Paduaschool, basisschool De Kienehoef en leerlingen van 
het speciaal onderwijs.
De  kinderen van het basisonderwijs hebben allemaal 
vrijkaartjes van de kermisexploitanten gekregen, die zij op 
de openingsdag, zaterdag 24 augustus, vanaf 16.00 uur 
kunnen gebruiken.

Vrijkaartjes 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). 
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.

Fietsenstalling
Tijdens de kermis wordt er op de hoek Neulstraat/
Ameroyenhof een tijdelijke fi etsenstalling ingericht.

- Plaats tijdklokken bij uw (buiten)verlichting
- Plak radiatorfolie achter radiatoren 
-  Vang regenwater op en gebruik dit om planten en dieren 

water te geven en uw ramen te lappen
- Douche korter en niet iedere dag
- Zet apparaten uit en niet op stand-by
- Kies bij nieuwe elektronica voor energielabel A
- Plaats tochtstrippen langs deuren

BEWONERSAVONDEN BOMENBELEID
MEIERIJSTAD 

Binnen de gemeente wordt nieuw bomenbeleid opgesteld. 
De laatste jaren is er veel veranderd op het gebied van 
duurzaamheid en klimaat, de kijk op de (maatschappelijke) 
waarde van bomen voor mens en milieu, het tegengaan 
van overlast, en het bestrijden van ziekten en plagen. Dat 
betekent dat er kansen zijn om op een nog betere manier 
met bomen om te gaan. Na de zomervakantie organiseert 
de gemeente drie Boomcafé’s waarin inwoners mee kunnen 
praten.

Thema’s
Inwoners worden uitgedaagd om mee te denken over 
verschillende thema’s zoals:
• mogelijkheden om de waarde van bomen te vergroten
• manieren om de overlast door bomen te verminderen
•  de wijze waarop de gemeente in de toekomst met 

bomen om moeten gaan
• aangeven waar in Meierijstad belangrijke bomen staan

Waar en wanneer?
De Boomcafé’s zijn te bezoeken op:
- maandag 26 augustus in het Spectrum Schijndel 
-  maandag 2 september in het oude gemeentehuis van 

Sint-Oedenrode 
- woensdag 4 september in het stadhuis Veghel

Alle avonden hebben een inloop om 19.00 uur. Het 
programma begint om 19.15 uur en de uiterlijke eindtijd is 
22.00 uur.

Interactieve website
Inwoners die het Boomcafé niet kunnen bezoeken, kunnen 
óók hun bijdrage leveren via de website 
www.bomenbeleidmeierijstad.nl. Hierop is informatie te 
vinden over bomenbeleid, de thema’s en een reageerfunctie 
voor belangrijke bomen, vragen en opmerkingen. Tevens 
kunt u ons mailen via meierijstad@btl.nl.
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GELDPLAN MEIERIJSTAD

Heeft u te maken met veranderingen die grote invloed 
hebben op de fi nanciële situatie van uw huishouden? Vaak 
is het lastig om inzicht te krijgen in hoe uw geldzaken ervoor 
staan, welke fi nanciële risico’s u loopt, hoe u die fi nanciële 
risico’s kunt beperken en hoe u fi nanciële doelen kunt 
halen.

Tips
Geldplan Meierijstad is een handige manier om tips te 
krijgen over geld. U krijgt tips om minder uit te geven en tips 
om uw inkomsten te verhogen. Daarnaast krijgt u inzicht 
voor als u geld overheeft en hoe u daar goede keuzes in 
maakt. Mooi meegenomen deze tips, niet laten liggen dus!

Het Geldplan helpt u op weg om uw persoonlijke geldzaken 
in balans te brengen en te houden, voor nu en in de 
toekomst. Ga naar www.meierijstad.nl/geldplan en kies daar 
het persoonlijk geldplan dat het beste past bij uw situatie. 

Bijvoorbeeld:
•  Kom uit de geldzorgen
•  Beter rondkomen
•  Rondkomen met kinderen
•  Studie (klein)kinderen
•  Bijna 18 jaar 
Het Geldplan verwijst u naar vrijwilligers op het gebied van 
thuisadministratie en naar medewerkers van de gemeente 
Meierijstad als u extra hulp nodig heeft.

Heeft u hulp nodig in verband met fi nanciële problemen 
neem dan contact op met onze klantmanagers schuldhulp 
van Werkatelier Toegang. Ga naar het aanmeldformulier 
op www.meierijstad.nl/schuldhulpverlening of stuur een 
e-mail naar schuldhulp@meierijstad.nl of bel 14 0413. De 
klantmanager kijkt samen met u naar de oorzaak van uw 
fi nanciële problemen en bespreekt met u, hoe deze kunnen 
worden opgelost.

WORKSHOPFESTIVAL
MANTELZORGERS

MEIERIJSTAD

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

 Markt 9   vestigen van een fi tnesscentrum

Evenementenvergunning

 Kerkplein    Remember September 
   14 september 

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning

 Handelsweg 13   gebruiken van een 
bedrijfswoning

Evenementenvergunning

 Markt en Kerkplein    24 augustus t/m 28 augustus   
   - Kermis Sint-Oedenrode
 Ritaplein    18 augustus   Elvis Presley 

Memorial Day (gewijzigd besluit)

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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