
•  Horecavisie en –beleid gemeente Meierijstad en 
bijbehorende uitvoeringsagenda

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.

• 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.

BEELDVORMENDE AVOND 26 SEPTEMBER

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 grondstoff en 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 aanwezig kringloopbedrijven? Hoe kunnen 
hierbij Sociaal Werk arbeidskrachten en dagbesteding 
worden ingezet?
• Milieueff ectrapportage 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 griffi  e 
(e-mail griffi  e@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding 
is mogelijk tot 25 september, 12.00 uur. De spreektijd is 
maximaal vijf minuten per spreker. 
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TERUGBLIK COMMISSIES 12 SEPTEMBER

Op 12 september waren er twee vergaderingen van 
de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering. 
De commissies hebben de onderwerpen voor de 
raadsvergadering van 19 september behandeld. 
Ook is advies uitgebracht hoe de agendapunten in de raad 
te behandelen (hamer- of bespreekstuk). Een hamerstuk 
betekent dat fracties akkoord zijn met het voorstel. In de 
raad wordt hierover niet meer gesproken. Een bespreekstuk 
wordt wel in de raad besproken. 

TERUGKIJKEN VERGADERINGEN

Bent u benieuwd hoe de vergaderingen zijn verlopen? U 
kunt de vergaderingen terugkijken via 
www.meierijstad.nl/videoregistraties.

RAADSVERGADERING 19 SEPTEMBER

De raad neemt een besluit over de onderwerpen die in de 
commissies zijn behandeld. Dit gebeurt op basis van de 
adviezen van de commissies. 

Schriftelijke stemming
Benoeming lid vertrouwenscommissie en lid 
werkgeverscommissie.

Hamerstukken:
•  Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, herziening zijweg 

Dungen – Tielse Hoeve’ te Schijndel
•  Bestemmingsplan ‘Lieshoutsedijk ongenummerd   

Sint-Oedenrode’
• Aanvullend krediet vervanging voertuigen buitendienst
•  Algemene Verordening Ondergrondse infrastructuren 

Meierijstad
•  Uitvoeringskrediet robuuste groenblauwe structuren 

2019-2022
•  Verordening tot tweede wijziging Legesverordening 

Meierijstad 2019
• Detailhandelsvisie en –beleid gemeente Meierijstad

Bespreekstukken;
•  Onderzoeksrapport AgriFood Capital van 

Rekenkamercommissie Meierijstad
•  Nota ‘Kermisbeleid Meierijstad september 2019’

VERGADERSTUKKEN 

Wilt u meer over de vergaderstukken weten?
Kijk dan bij de vergaderstukken op www.meierijstad.nl/
vergaderkalender.

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN

Wilt u een vergadering bijwonen? U bent van harte welkom. 
Alle vergaderingen zijn openbaar en in het bestuurscentrum 
van Meierijstad te Sint-Oedenrode. Aanvangstijd is 19.30 uur.
U kunt de vergaderingen ook thuis live volgen via de 
livestream (m.u.v. agendacommissie) 
www.meierijstad.nl/videoregistraties. 

Vergaderdata in de komende periode:
19 september: Raadsvergadering
26 september: Beeldvormende avond

INFORMATIE GRIFFIE

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

6 OKTOBER:  OPEN DAG BIJ 
VERSPILLINGSFABRIEK IN VEGHEL

Jaarlijks verspillen we in 
Nederland tussen de 1,8 
en 2,5 miljoen ton voedsel. 
Dat komt overeen met 105 
tot 145 kilo per persoon per 
jaar. De Stichting Samen 
Tegen Voedselverspilling heeft als doel voedselverspilling in 
Nederland in 2030 met de helft terug te brengen. 

In dit kader is op 6 oktober een open dag bij de 
Verspillingsfabriek in Veghel. Deze dag laten bedrijven 
en organisaties zien wat u allemaal kunt doen 
om voedselverspilling tegen te gaan. Zo geeft het 
Voedingscentrum workshops waarin u uw kennis over 
voedselverspilling kunt testen. U krijgt tools om direct 
aan de slag te gaan, zodat ook u bij kunt dragen aan een 
#verspillingsvrij Nederland! 

Ook kunt u een virtueel kijkje nemen in De Verspillingsfabriek, 
in de keuken van restaurant Instock en een tomatenkas. U 
kunt verschillende producten proeven die gemaakt zijn met 
‘verspild’ voedsel of een oplossing zijn voor verspilling, zoals 
de soepen uit De Verspillingsfabriek. Voor de kleinsten is 
er een kidscorner inclusief een kleurplatenwedstrijd. Er zijn 
verschillende presentaties. Tot slot krijgt ieder huishouden 
handige tools mee naar huis, zoals het eetmaatje en een 
praktische koelkaststicker. Wat doen we in Nederland 
allemaal om voedselverspilling tegen te gaan en te 
verminderen? Kom naar de open dag en kijk hoe u minder 
voedsel kunt verspillen.
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NIEUW: FIETSROUTEKAARTEN LIBERATION
ROUTE BRABANT

Begin deze maand is de 
fietsroute Liberation Route 
Brabant gelanceerd. De 
fietsroute vertelt het verhaal 
van de Tweede Wereldoorlog 
en de bevrijding van Noord-
Brabant. De fietsroute, in totaal 340 kilometer, leidt je 
langs Tweede Wereldoorlog-locaties, erfgoed, musea en 
luisterplekken. De fietsroute bestaat uit acht kaarten van circa 
veertig kilometer, verspreid over Brabant en loopt over het 
knooppuntennetwerk en is volledig bewegwijzerd. De kaarten 
zijn voor €2,95 verkrijgbaar bij de VVV’s in Sint-Oedenrode 
en Schijndel en bij het UITpunt in Veghel en online via 
webshop.visitbrabant.com. Kijk voor meer informatie over de 
fietsroute op visitbrabant.com/liberationroute. 

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 Duurzaamheid 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. Voor de voorwaarden en het doen van een 
aanvraag kijk op www.duurzaammeierijstad.nl onder het 
kopje nieuws.

GEMEENTE ONDERZOEKT
LEEFBAARHEID IN MEIERIJSTAD

Enquête
Afgelopen week hebben 19.000 huishoudens een 
uitnodiging voor een enquête ontvangen. 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.

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. 

De enquête kan tot 2 oktober worden ingevuld. 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.

RIOOLREINIGING EN INSPECTIE 

In de maanden september en oktober laat de gemeente 
wederom een deel van het rioolstelsel inspecteren en 
reinigen. De komende periode worden er een aantal 
kilometer rioolstelsel bewerkt en verspreid over een drietal 
wijken in Sint-Oedenrode. We beginnen in het centrum 
waarna in oktober de Heikant en de Kampen bewerkt gaan 
worden.
Het reinigen gebeurt met een hogedrukspuit en het 
inspecteren van het riool met een zelfrijdende robot camera 
die filmopnames van de binnenkant van de rioolbuis maakt. 
De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 
7.00 uur en 18.00 uur en worden uitgevoerd door Nieuwco 
B.V.. Aanwonenden krijgen een brief van de aannemer met 
nadere informatie over de werkzaamheden. De voertuigen 
die de werkzaamheden uitvoeren, verplaatsen zich 
regelmatig en staan dan kort op één plaats stil. Tijdens de 
werkzaamheden kan het daardoor voorkomen dat de straat 
even geblokkeerd is voor het verkeer.
 
Als u vragen heeft of meer wilt weten kunt u contact 
opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente, 
telefoon 14 0413. U kunt ook een melding openbare ruimte 
maken via www.meierijstad.nl of via de Mijngemeente app.
 
Voor de actuele planning en vragen over de uitvoering 
verwijzen wij u naar de site van Nieuwco B.V. 
www.nieuwco.nl.

OPROEP!
WILT U BIJDRAGEN AAN DE VERBONDENHEID VAN DE 13 KERNEN?

Wij verbinden onze 13 kernen en onze ambities aan netwerkrelaties, van lokaal tot internationaal. Hiervoor investeren wij in 
relaties en netwerken om zo ambities te realiseren. Ook organiseren wij jaarlijks 1 of 2 aansprekende evenementen. Om dit 
gevoel van verbondenheid binnen Meierijstad verder te ontwikkelen faciliteren we ook initiatieven die er voor zorgen dat er 
nog meer onderlinge verbondenheid is tussen de verschillende kernen. Wij stellen hiervoor jaarlijks een budget beschikbaar 
van € 20.000,00.

DOET U MEE?
Heeft u een leuk idee om de verbondenheid te versterken? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een sporttoernooi, concert, ten-
toonstelling of fietstocht. U bent vrij in uw keuze als het maar een activiteit is die op een positieve manier bijdraagt aan 
de verbondenheid van Meierijstad.

DE CRITERIA?
Als u voldoet aan onderstaande criteria kunt u kans maken op een percentage van het beschikbare budget.

• De activiteit draagt op een positieve manier bij aan de zichtbaarheid van Meierijstad.
• Het moet gaan om een activiteit of evenement georganiseerd door mensen met binding met Meierijstad. 
• Het plan van aanpak of draaiboek moet uiterlijk 1 november 2019 kunnen worden overlegd. 
• De activiteit draagt bij aan het bij elkaar brengen van mensen en het verbinden van de 13 kernen. 
• Het initiatief en de organisatie van de activiteit liggen bij de gemeenschap. Dit kan een individu of (vrijwilligers)orga-

nisatie zijn. Aandachtspunten hierbij zijn draagvlak, voor iedereen toegankelijk. 
• Het betreft een nieuw initiatief en een eenmalige bijdrage. Van nieuw initiatief is ook sprake als het initiatief al in één 

kern van de gemeente plaatsvindt.
• In de communicatie- en marketinguitingen wordt de naam Meierijstad uitgedragen. 
• Uitgangspunt is cofinanciering. Inzet vrijwilligers-uren vertalen in geld (als cofinanciering). Maximaal 50% van kosten 

met een maximum van € 2.000,00. 

WAT MOET U DOEN?
Ga naar onze website www.meierijstad.nl/verbinding en meld u aan via het beschikbare projectformulier. U kunt dit doen 
tot 1 oktober 2019. Vóór 1 november 2019 krijgt u bericht of u in aanmerking komt voor een bedrag.
Wij hopen op vele mooie initiatieven waardoor wij ons nog meer verbonden voelen, dat is De Kracht van Samen!

Wij werken met het principe wie het eerst komt wie het eerst maalt. 
Dus heeft u een idee en voldoet u aan de criteria, wees er dan snel bij!

OPROEP VOOR IDEËEN VOOR VERBONDEN 13 KERNEN MEIERIJSTAD

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

 Boskantseweg 72  verbouwen van een woonhuis
 Baars 1   aanleggen van een gesloten 

bodemenergiesysteem buiten 
inrichtingen 

 Eversestraat 8  verbouwen van een woning
 Schietbergweg  aanleggen van een inrit
 ongenummerd 
 Kamille 10  verbouwen van een woning
 Kruising Kofferen,  29 september 2019 -
 Heuvel en Hertog  Pruuf t Sunt
 Hendrikstraat  

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning

 Streepenstraat 53   vervangen en isoleren van een 
dak

VERDAGINGSBESLUITEN

 Mosbulten 13  verbouwen van een varkensstal

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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