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RAADSVERGADERING 19 SEPTEMBER
3 Kolommen van 82,6 mm breed
Lettertype Arial Regular
COMMISSIES 12 SEPTEMBER
Platte tekst 9 pt
interlinie 12 pt
Op deze avond zijn er twee vergaderingen van de
Subkop Arial Regular 9 pt interlinie 13 hoofdletter
commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering. Deze
achtergrond blauw zoals voorbeeld
vergaderingen vinden tegelijk plaats in de raadzaal en
parallelle zaal. De commissie Mens en Maatschappij gaat
niet door vanwege gebrek aan agendapunten.

Agenda commissie Ruimte Economie en
Bedrijfsvoering (raadzaal)
• Aanvullend krediet vervanging voertuigen buitendienst*
• Nota “kermisbeleid Meierijstad september 2019”
NIEUWS UIT
DE RAAD
• Detailhandelsvisie
en –beleid
gemeente Meierijstad
• Horecavisie en –beleid gemeente Meierijstad en
bijbehorende uitvoeringsagenda
• Uitvoeringskrediet robuuste groenblauwe structuren
2019-2022
BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD
• Algemene verordening Ondergrondse Infrastructuren
Meierijstad
Agenda commissie Ruimte, Economie en
Bedrijfsvoering (parallelle zaal)
NIEUWS UIT DE BUURT
• Onderzoeksrapport AgriFood Capital van
Rekenkamercommissie Meierijstad
• Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, herziening zijweg
Dungen – Tielse Hoeve’ te Schijndel*
• Bestemmingsplan ‘Lieshoutsedijk ongenummerd
Sint-Oedenrode’*
• Verordening
tweede
wijziging
Legesverordening
VRAAG totVAN
DE
WEEK
Meierijstad 2019
*De agendacommissie heeft bepaald om deze punten
aan te merken als hamerstuk. Voor deze punten geldt
geen spreektijd, tenzij een inspreker en/of een fractie zich
hiervoor heeft gemeld. Raadpleeg voor de actuele stand
van zaken de gemeentelijke website.

OVERIG NIEUWS

AGENDACOMMISSIE 16 SEPTEMBER
De agendacommissie stelt de vergadercyclus van
oktober vast. Het gaat om de voorlopige agenda’s van
ONDERNEMEND
MEIERIJSTAD
de commissies
(3 oktober) en de raad
(10 oktober). De
vergaderstukken zijn te vinden op de gemeentelijke website.
Let u er op dat het om concepten gaat. Wijzigingen zijn niet
uitgesloten.

Fracties spreken zich op 12 september in de commissies
uit over de diverse voorstellen. Op basis van de adviezen
vanuit de commissies neemt de raad op 19 september
hierover besluiten.

UIT DE RAAD GELICHT
Uitvoeringskrediet robuuste groenblauwe structuren
2019-2022
In de Mijlpalen van Meierijstad 2017-2022 is aangegeven
dat Meierijstad aantrekkelijker wordt gemaakt door
versterking van de robuuste groenblauwe structuren.
Groenblauwe opgaven zijn gericht op natuur (ﬂora en
fauna), water, klimaat, erfgoed, landschapsontwikkeling én
beleving.
Bij alle projecten speelt duurzaamheid een belangrijke rol.
Dit in overeenstemming met de duurzaamheidsvisie van de
gemeente.

GEMEENTE MEIERIJSTAD

tel: 14 0413
Voor storingen kunt u
bellen 14-0413

www.meierijstad.nl
info@meierijstad.nl
@gemeentemeierijstad
@GemMeierijstad
@gemeentemeierijstad

•

Milieueﬀectrapportage bij omgevingsvisie
Vanuit de Veranderopgave Omgevingswet wordt
gewerkt aan enkele beleidsdocumenten. Wat is de stand
van zaken? Hoe ziet het proces er uit? Hoe houden we
milieukwaliteiten in beeld bij het maken en uitvoeren van
ons omgevingsbeleid?

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). Aanmelding
is mogelijk tot 25 september, 12.00 uur. De spreektijd is
maximaal vijf minuten per spreker.

VERGADERINGEN
Vergaderdata in de komende periode:
12 september: Commissievergaderingen
16 september: Agendacommissie
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 of terug te kijken via de livestream
www.meierijstad.nl/videoregistraties.
Het Duits Lijntje is één van de projecten die worden uitgevoerd.

Onderzoeksrapport AgriFood Capital van
Rekenkamercommissie Meierijstad
De rekenkamercommissies van Bernheze, Boxtel
en Meierijstad hebben onderzoek gedaan naar de
samenwerking in de regio Noordoost Brabant (RNOB) onder
de noemer ‘AgriFood Capital’ (AFC). Het onderzoek heeft
als doel om te leren voor de toekomst. Met dit onderzoek
krijgen de gemeenteraden bouwstenen aangereikt voor
discussie en besluitvorming over de inhoud en vorm
van de samenwerking vanaf 2020. De samenwerking
is van betekenis voor de toekomstige economische en
maatschappelijke ontwikkelingen in Noordoost Brabant.

BEELDVORMENDE AVOND 26 SEPTEMBER

Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel

Woensdag 11 september 2019

BRENGT MENSEN DICHTERBIJ. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE

Op het programma staat:
• Startgesprek burgerparticipatie natuur- en
landschapsvisie
Hoe betrekken we burgers bij de totstandkoming van en
de besluitvorming over de natuur- en landschapsvisie?
Welke kaders gaan we daarbij hanteren?
• Transitietraject grondstoﬀen en sociaal domein
Hoe is op de drie milieustraten een betere scheiding van
grof restafval te behalen. Wat is daarbij de rol van de in
Meierijstad aanwezige kringloopbedrijven? Hoe kunnen
hierbij SW-arbeidskrachten en dagbesteding worden
ingezet?

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).

24 OKTOBER: OPENLAB OMGEVINGSWET OVER
MILIEU-EFFECTRAPPORTAGE
Voor de invoering van de Omgevingswet
in 2021 bereidt de gemeente een
omgevingsvisie voor. Bij de omgevingsvisie
wordt een milieu-eﬀectrapport opgesteld. En
dat milieu-eﬀectrapport wordt vooraf gegaan
door een notitie reikwijdte en detailniveau
(NRD). Een concept van het NRD wordt besproken tijdens
een openbare participatiebijeenkomst.
Inwoners en bedrijven zijn van harte welkom hierbij
aanwezig te zijn op 24 oktober. De bijeenkomst vindt plaats
van 15.00 uur tot 17.00 uur in het gemeentehuis te Veghel.
U kunt zich via e-mail aanmelden
ruimtelijkeordening@meierijstad.nl.
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BEVRIJDINGSFEEST 14 SEPTEMBER IN VEGHEL
Op zaterdag 14 september vieren we op het Stadshuisplein in Veghel vanaf 14.00 uur tot 16.15 uur het bevrijdingsfeest.
Tijdens dit feest vindt de ontvangst van de colonne met WOII-voertuigen plaats met WOII-veteranen en entertainment door
Phoenix Cultuur, Muziekvereniging Frisselstein en ‘The Starsisters’. Hieronder vindt u de plattegrond van het evenement.

BEVRIJDINGSFEEST

MEIERIJSTAD

14 SEPTEMBER
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Met medewerking van Phoenix,
de Starsisters en Frisselstein

Doortocht colonne gepland om 15.31 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.meierijstadherdenkt.nl
@gemeentemeierijstad
@gemmeierijstad

1. Fietsen parkeren

4. Gereserveerd voor ouderen

7. WC’s in het Teugel Resort

2. Hier kan het publiek staan

5. Koffie/thee/fris/donuts

8. Parkeerverbod

3. Tribune voor genodigden

6. Friet en snacks

9. Terrein bevrijdingsfeest

Indien uw woning, bedrijf of organisatie is gelegen op of in
de nabijheid van de routes dan is het mogelijk dat u hinder
ondervindt van deze tijdelijke wegafsluiting. Te voet of per
ﬁets is uw locatie langs de route altijd bereikbaar. Meer
informatie over de straten en de route vindt u op
www.meierijstad.nl/verkeersmaatregelen14sept.

Esri Nederland, Community Map Contributors

DUURZAME HELDEN GEZOCHT!
Kent u een duurzame held of lokaal initiatief? Iemand die
een compliment verdiend voor zijn of haar inzet aan een
duurzaam Meierijstad? Laat het ons dan voor 15 september
weten. Want eind september zetten wij iedere werkdag een
lokale held in het zonnetje. Stuur een mail naar
duurzaam@meierijstad.nl. Meer informatie kunt u vinden op
www.meierijstad.nl/duurzaamheid/nieuws.

De geënquêteerden hebben tot 2 oktober de tijd om de
enquêtes in te vullen. Dat kan online, maar er kan ook gratis
een papieren versie aangevraagd worden. Companen, het
bedrijf dat het onderzoek voor de gemeente uitvoert, heeft
een helpdesk waar de geënquêteerden terecht kunnen met
vragen.
De opgehaalde gegevens worden samen met de cijfers en
informatie die er al is bij de gemeente, woningcorporaties,
welzijnsinstellingen, politie etc. samengebracht in een
leefbaarheidsmonitor. Deze monitor geeft op die manier een
representatief beeld van de leefbaarheidssituatie van zo’n
40 gebieden in Meierijstad en is naar verwachting begin
2020 online te raadplegen. In diezelfde periode bespreekt
de gemeente de uitkomsten van de meting ook samen met
de wijk- en dorpsraden en de maatschappelijke partners.

ONDERZOEK IN DE GROND VOOR AARDWARMTE
Vanaf 9 september tot eind
oktober 2019 vindt in het
noordwesten van Meierijstad
(zie onderstaand kaartje)
onderzoek in de ondergrond
plaats voor aardwarmte. Mogelijke weersomstandigheden
kunnen deze planning beïnvloeden. Dit is een seismisch
onderzoek. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving
ontvangen hierover een brief aan huis. Seismisch
onderzoek is een onderdeel van SCAN. Dit landelijke
onderzoek van de Rijksoverheid verzamelt informatie over
de ondergrond om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar
de winning van aardwarmte mogelijk is.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Eerschotsestraat 42

uitbreiden van een Bed en
Breakfast

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Zwembadweg 62

Ook is er woensdag 18 september in de ochtend een
herdenkingstocht door Meierijstad van ca. 400 historische
militaire voertuigen verspreid over diverse groepen
en diverse routes. Onder begeleiding van de politie
en verkeersregelaars zullen zij in colonne deelnemen
aan het reguliere verkeer, hierbij is geen sprake van
wegafsluitingen.
De meest actuele informatie omtrent deze wegafsluitingen
en routes wordt geplaatst op
www.meierijstadherdenkt.nl/verkeersmaatregelen.
Meer informatie over Operatie Market Garden vindt u op
www.omg2019.nl.

Enquête
Bij 19.000 huishoudens valt deze week een brief op de mat
met daarin een inlogcode die toegang geeft tot de enquête.
Hierin wordt de inwoners gevraagd wat zij vinden van hun
eigen buurt. Aan de orde komen thema’s zoals vervuiling,
sociale contacten, onderhoud van wegen en groen,
veiligheid, verlichting en de kwaliteit van voorzieningen.

Aanvang programma: 14.00 uur

Fly by twee Harvards om 15.25 uur

2

In het kader van de herdenking van Operatie Market
Garden is er zaterdag 14 september in de middag
een herdenkingstocht van ca. 400 historische militaire
voertuigen door Meierijstad. Voor een veilige passage van
deze 8 km lange colonne en om de bereikbaarheid van de
hulpdiensten te kunnen waarborgen wordt de route van
deze colonne volledig afgesloten voor al het andere
verkeer. Deze colonne komt vanuit Leopoldsburg en eindigt
zaterdag op de Vlagheide.

Meierijstad gaat onderzoek doen door middel van een
enquête naar de leefbaarheid en veiligheid in Meierijstad.

De resultaten helpen mee om te bepalen waar en op welke
onderdelen de leefbaarheid en veiligheid in Meierijstad
verbeterd kunnen worden. Een hoge respons is dus
belangrijk. Om dit te stimuleren worden 10 cadeaubonnen
onder de deelnemers verloot van 40 euro.
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VERKEERSMAATREGELEN IN VERBAND MET
HERDENKINGSTOCHT OP 14 SEPTEMBER

GEMEENTE ONDERZOEKT LEEFBAARHEID
IN MEIERIJSTAD

Kuyperstraat 1
Ollandseweg 52

gebruiken van een
accommodatie voor
kinderopvang
bouwen van een berging en een
erfafscheiding
bouwen van een woning

Evenementenvergunning
Kerkplein

Seismisch onderzoek
Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de
ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de
onderliggende aardlagen in beeld te brengen. Wanneer
de geluidsgolven de grond in worden gebracht, kan in de
directe omgeving een doﬀe plof te horen zijn. Van dichtbij
kunnen mogelijk ook lichte trillingen worden ervaren (alsof
een vrachtwagen voorbijrijdt). De bewoners en bedrijven
in de directe omgeving worden altijd voorafgaand aan en
tijdens de werkzaamheden geïnformeerd. Het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat geeft voor het onderzoek
de benodigde vergunning af.
Kijk voor meer informatie op www.scanaardwarmte.nl.

14, 15 en 18 september 2019 Remember September

VERDAGINGSBESLUIT
Eerschotsestraat 42

uitbreiden van een Bed en
Breakfast

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.

