
behandelen. Hierna worden de voorstellen behandeld in de 
vergadering van de gemeenteraad op 19 september. 

Uit de raad gelicht
•  Bestemmingsplan Lieshoutsedijk ongenummerd 

Sint-Oedenrode
Dit bestemmingsplan voorziet in de oprichting van één 
Ruimte voor Ruimtewoning met daarbij behorend bijgebouw 
op de locatie aan de Lieshoutsedijk ongenummerd te 
Nijnsel. 

•  Bestemmingsplan Landelijk gebied, herziening 
Zijweg Dungen-Tielse Hoeve te Schijndel

De bestemmingsplan maakt het oprichten van een 
Ruimte voor Ruimte woning mogelijk. Hiervoor wordt 
de opslag en handel in dakmaterialen gestaakt en vindt 
een landschappelijke inpassing van de woning alsmede 
kwaliteitsverbetering plaats van het landschap. 

• Integraal horecabeleid
Op basis van de Centrumvisie voor Meierijstad die in 
december 2018 is vastgesteld, is een integrale horecavisie 
en daaruit voortkomend horecabeleid opgesteld. 
Hierin zijn de kaders geschetst op basis waarvan we in 
Meierijstad keuzes maken met betrekking tot onze horeca, 
gemeentebreed.

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? Kijk dan bij de 
vergaderstukken www.meierijstad.nl/vergaderkalender. De 
stukken zijn ook via een gratis app te raadplegen. 
Wat moet u hiervoor doen?
• Download de app iBabs Pro
• Login met site: meierijstad
• Gebruikersnaam: burger
• Wachtwoord: burger

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 DELEN MET DE RAAD

Hebt u een onderwerp waarover u informatie wilt delen met 
de raad? Dien dan - via de griffi  e - een gemotiveerd verzoek 
in bij de agendacommissie. De agendacommissie beslist of 
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AGENDACOMMISSIE 29 AUGUSTUS

De agendacommissie stelt de vergadercyclus van 
september vast. De voorlopige agenda’s van de 
commissies (12 september) en de raad (19 september) 
en de beeldvormende avond (26 september) worden 
hier besproken en vastgesteld. Tevens wordt het 
vergaderschema 2020 besproken. De vergaderstukken 
zijn te vinden op www.meierijstad.nl/vergaderkalender. Let 
u er op dat het om concepten gaat. Wijzigingen zijn niet 
uitgesloten. 

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 gaan 
we daarbij hanteren?
• 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?
• 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 griffi  e 
(e-mail griffi  e@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding 
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. De 
commissie Mens en Maatschappij gaat niet door vanwege 
gebrek aan agendapunten. 
Tijdens de vergaderingen komen o.a. onderstaande 
voorstellen aan de orde. In de commissies nemen fracties 
een voorlopig standpunt in. Hier vindt ook het debat plaats 
en wordt een advies aan de raad opgesteld. Het advies 
kan zijn om een onderwerp als hamer- of bespreekstuk te 

en zo ja wanneer het onderwerp wordt geagendeerd voor 
een beeldvormende avond. 

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende 
avonden weten of heeft u een vraag? Neem dan contact op 
met de griffi  e (telefoon 14 0413 of e-mail 
griffi  e@meierijstad.nl).

KEUKENBAZEN BATTLE 2019

Ook gemeente Meierijstad doet dit jaar weer mee aan de 
Keukenbazen Battle voor kinderen die in 2019-2020 in 
groep 7 of 8 zitten. Zij worden uitgedaagd een lekker en 
gezond hoofdgerecht te bedenken. Burgemeester Kees 
van Rooij en kok Alex van Rossem van de Gouden Leeuw 
uit Veghel roepen samen met de deelnemers van vorig jaar 
kinderen op om mee te doen. Kijk naar hun oproep op 
www.meierijstad.nl/keukenbazen.

Dus zit jij in groep 7 of 8?  En hou je ook zo van koken? 
Doe dan mee met de Keukenbazen Battle! Vorm een 
team van maximaal 3 personen en maak samen een 
hoofdgerecht. Stuur het gerecht in en win superleuke 
prijzen! Wil je meedoen? Inschrijven kan via 
www.keukenbazen.nl.

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. Zoals nu ook al tijdelijk 
het geval was.

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. 

3 Kolommen  van 82,6 mm breed
Lettertype Arial Regular

Platte tekst 9 pt 
interlinie 12 pt

Subkop Arial Regular 9 pt interlinie 13  hoofdletter 
achtergrond blauw zoals voorbeeld

BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD      

NIEUWS UIT DE RAAD 

NIEUWS UIT DE BUURT 

VRAAG VAN DE WEEK

OVERIG NIEUWS

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

GEMEENTE MEIERIJSTAD
Stadhuisplein 1   www.meierijstad.nl
5461 KN Veghel   info@meierijstad.nl
tel:  14 0413       @gemeentemeierijstad
Voor storingen kunt u      @GemMeierijstad 
bellen 14-0413      @gemeentemeierijstad    
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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.

Betaling
De kosten die u bij de milieustraat maakt, voldoet u per 
bezoek direct met een pinbetaling. Veel kunt u gratis bij de 
milieustraat inleveren. Scheid daarom ook het afval dat u 
naar de milieustraat brengt goed. Kijk voor de tarieven van 
de milieustraat op www.meierijstad.nl/milieustraat.

Inleveren druppel
U kunt de ontvangen druppel inleveren bij de 
milieustraat of bij de receptie van het gemeentehuis of 
dienstverleningscentra. Dit is niet verplicht.

7 OKTOBER BEURSVLOER MEIERIJSTAD 

Op 7 oktober aanstaande 
vindt Beursvloer in 
Meierijstad weer plaats. 
Dit is een evenement waar 
bedrijven die maatschappelijk betrokken zijn en graag iets 
willen betekenen voor de lokale samenleving, gekoppeld 
aan maatschappelijke organisaties met een hulpvraag. 
Het aanbod van een bedrijf kan bestaan uit expertise, 
materialen, faciliteiten, netwerk openstellen en helpende 
handen. De maatschappelijke organisatie levert op haar 
beurt een creatieve, ludieke of gezellige tegenprestatie. Zo 
ontstaat er een match waar beide partijen baat bij hebben.

Beursvloertraining voor maatschappelijke organisaties                                                   
Speciaal voor maatschappelijke organisaties zoals 
vrijwilligersorganisaties, stichtingen, verenigingen en goede 
doelen uit Meierijstad vindt een Beursvloertraining ‘Eff ectief 
matchen’ op dinsdag 3 september in Sint-Oedenrode van 
19.00-21.30 uur plaats. Mocht u nog twijfelen over uw 
deelname aan Beursvloer Meierijstad omdat u niet helemaal 
helder heeft wat een Beursvloer is en of het iets voor uw 
organisatie kan zijn, kom dan zeker naar de training. U leert 
er niet alleen hoe u kunt samenwerken met het bedrijfsleven 
maar ook wat de Beursvloer voor uw organisatie kan 
betekenen. 

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan 
bod:
- hoe werkt de Beursvloer?
- het formuleren van goede hulpvragen
- het bedenken van creatieve tegenprestaties
-  het schrijven van een elevator-pitch (en het oefenen 

daarvan)
Dit alles met als doel om u op 7 oktober tijdens het 
Beursvloerevenement succesvol te laten zijn in het maken 
van matches.
Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden voor de training 
via www.beursvloermeierijstad.nl/training. U kunt vervolgens 
twee personen aanmelden. U ontvangt een bevestiging met 
daarin de trainingslocatie.

Mocht u als maatschappelijke organisatie niet willen 
deelnemen aan de training, dan kunt u zich ook rechtstreeks 
aanmelden vóór 18 september voor de Beursvloer op 
www.beursvloermeierijstad.nl/aanmelden. 

Aanmelden als bedrijf                                                                                                             
Ondernemers, bedrijven, onderwijs- en 
overheidsinstellingen, businessclubs of serviceclubs actief 
in de Gemeente Meierijstad die maatschappelijk betrokken 
zijn en hun tijd, expertise, middelen, materialen, faciliteiten, 
handen en netwerk willen delen met hen die het nodig 
hebben, kunnen zich hier vóór 2 oktober aanmelden via 
www.beursvloermeierijstad.nl/aanmelden. 

DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN

De belangrijkste 
invalswegen van de 
kernen van Meierijstad 
zijn weer voorzien van 
de banners van Veilig 
Verkeer Nederland. 
Hiermee vragen we 
aandacht voor de 
verkeersveiligheid. De 
jeugd van Meierijstad 
gaat weer naar school 
en het is weer drukker 
op de weg. Dat is even 
wennen zo na de rust 
van de vakantie, dus houd daar rekening mee. Pas uw 
snelheid aan en wees alert op de eventuele onverwachte 
bewegingen van de jonge fi etsers.

NIEUW: SPORTEN IN DE WIJK!

Met sporten zoals honkbal, voetbal, basketbal, 
hockey, pionnenroof, muziekspel en vele andere 
leuke spelvormen komen aan bod. Iedere week 
wat anders.

WANNEER:  
Iedere maandagmiddag vanaf 2 september 2019 
(met uitzondering van de schoolvakanties)

TIJD: 
van 14.15 – 15.30 uur

WAAR: 
buiten op de sportveldjes bij RK basisschool Eerschot 
in Sint-Oedenrode.

TIJD: 
van 15.45 – 17.00 uur 

WAAR: 
de sportveldjes tussen BS de Kienehoef en OBS de 
Springplank in Sint-Oedenrode.

DOOR WIE:  
buurtsportcoach Joyce van Bussel.

Trek je sportkleren en sportschoenen aan en kom ook. 
Plezier hebben in sport staat voorop, 
iedereen is welkom! 

Voor meer informatie: 
Joyce van Bussel 06-25717904
jvanbussel@meierijstad.nl

ZIT JIJ IN GROEP 6 T/M 8 EN 
HEB JIJ ZIN OM TE SPORTEN?

DOE DAN GRATIS MEE!

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Dommelpark  27 t/m 29 september 2019 -  
  Oktoberfest
 Heuvel 6  24 t/m 29 augustus 2019 -  
  Nevenactiviteiten kermis 
  Sint-Oedenrode

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Hoogstraat 48  plaatsen van zonnepanelen
 Lieshoutsedijk 43 a   realiseren van bed & breakfast
 Lieshoutseweg 9a en  kappen van een  bomenrij
 Lupinestraat  
 Kremselen  kappen van bomen
 Het Binneveld 6  kappen van een boom

Evenementenvergunning
 Kerkstraat 18   24 t/m 28 augustus 2019 - 

Nevenactiviteiten kermis  
 Borchmolendijk 11   24 t/m 28 augustus 2019 - 

Nevenactiviteiten kermis 
 Markt 32   24 t/m 28 augustus 2019 - 

Nevenactiviteiten kermis 
 Markt 10   24 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 
 Heuvel 9   24 t/m 28 augustus 2019 - 

Nevenactiviteiten kermis 
 Markt 15   24 t/m 28 augustus 2019 - 

Nevenactiviteiten kermis 
 Donte 3    7 en 8 september 2019 - 
  Latcho Diewes Festival

ONTVANGEN MELDING MOBIELE PUINBREKER

 Lieshoutsedijk 9a   Schriftelijke kennisgeving 
mobiel puinbreken aan de 
Lieshoutsedijk 9a  

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.

STARTERS OPGELET: VANAF SEPTEMBER
INLOOP SPREEKUUR IN BIBLIOTHEEK

Bent u een startende ondernemer en heeft u vragen? 
Bijvoorbeeld over onder andere gemeentelijke producten 
en diensten, locatie mogelijkheden, netwerkorganisaties 
en samenwerkingsverbanden. Kom dan langs tijdens het 
inloopmoment van de accountmanagers Bedrijven Ellen 
Dangé en Nancy van Krieken. De accountmanagers zijn 
vanaf 6 september wekelijks, tussen 10.00 en 12.00 uur, 
aanwezig in een bibliotheek roulerend in de kernen Veghel, 
Schijndel en Sint-Oedenrode. Kijk voor meer informatie op: 
www.meierijstad.nl/startersloket.
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