
COMMISSIES 23 JANUARI 2020

Op het programma staat:
Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
•  Verordening organisatie griffi  e en ondersteuning raad 

gemeente Meierijstad 2020
•  Krediet voor plaatsing zonnepanelen bij drie 

gemeentelijke gebouwen
•  Bestemmingsplan Sint-Oedenrode Oost, herziening 

Burgemeester van Oerlehof 10
• Rapport “De toekomst van zon en wind in Meierijstad”
Mens en Maatschappij
• Zienswijze toekomstige koers WSD
•  Motie vreemd aan de orde SP: ‘Steun de 

woningcorporaties’

Inspreken
Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Neem dan 
contact op met de griffi  e (e-mail griffi  e@meierijstad.nl of tel. 
14 0413). Aanmelding is mogelijk tot 22 januari 2020, 12.00 
uur. De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker. 

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN / LIVE STREAM

Wilt u een vergadering bijwonen? U bent van harte welkom. 
Alle vergaderingen zijn openbaar en in het bestuurscentrum 
van Meierijstad in Sint-Oedenrode. Aanvangstijd is 19.30 uur. 

U kunt de vergaderingen ook thuis live volgen of terugkijken 
via de livestream (m.u.v. agendacommissie) 
www.meierijstad.nl/videoregistraties. 

Vergaderdata in de komende periode:
9 januari  : Agendacommissie
16 januari     : Beeldvormende avond
23 januari     : Commissies
6 februari        : Raadsvergadering

Wie zitten er in de raad?
Wilt u weten wie er allemaal in de gemeenteraad zitten? 
Ga dan naar de gemeentelijke website. Daar vindt u ook 
interviews met raadsleden en kunt u lezen wat hen beweegt 
om dit werk te doen. Behalve de raadsleden zijn daar ook 
de  burgercommissieleden te vinden. 

Brief aan de gemeenteraad
Wilt u aandacht vragen voor een bepaald onderwerp? Hebt 
u een boodschap voor de gemeenteraad? Stuur dan een 
mail naar griffi  e@meierijstad.nl of per post naar gemeente 
Meierijstad t.a.v. de griffi  e, postbus 10.001, 5460 DA 
Veghel. Uw brief wordt geplaatst op de lijst van ingekomen 
stukken voor de vergadering van de gemeenteraad. 
Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) gebeurt dit zonder vermelding van persoonlijke 
gegevens. Om diezelfde reden wordt de brief ook niet op de 
gemeentelijke website geplaatst.

Informatie griffi  e
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).
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AGENDACOMMISSIE 9 JANUARI

De agendacommissie vergadert over de komende 
vergadercyclus. De voorlopige agenda’s van de commissies 
(23 januari), de raad (6 februari) en de beeldvormende avond 
(20 februari) worden hier besproken en vastgesteld. 
De voorlopige agenda’s met stukken zijn te vinden op www.
meierijstad.nl/gemeenteraad. Wijzigingen zijn niet uitgesloten.

BEELDVORMENDE AVOND 16 JANUARI 2020

Op het programma staat:
• Bomenbeleidsplan
Schets van het proces, de stand van zaken (conceptplan) 
en het vervolg. Aansluitend gaat de raad in gesprek over 
hoe met dilemma’s om te gaan (beschikbaar budget, 
verzoeken van inwoners, overlast en zonnepanelen). 

•  Regionale Energie Strategie Noordoost Brabant 
(RES NOB)

Wat is de stand van zaken? Wat zijn de leidende 
principes en belangrijkste afwegingskaders voor het 
concept voorlopig bod RES NOB? Zijn hier opmerkingen 
en/of toevoegingen op? Wat is de relatie met andere 
bestuursinstrumenten en hoe nu verder?
• Zwembadvoorzieningen Meierijstad
Wat is de stand van zaken? Hoe nu verder?

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 15 januari 2020, 12.00 uur. De spreektijd is 
maximaal vijf minuten per inspreker. 

FREEDOM FLAME TULPEN BIJ
OORLOGSMONUMENTEN MEIERIJSTAD

Medewerkers van onze 
buitendienst hebben de afgelopen 
weken groepen tulpenbollen 
geplant bij de oorlogsmonumenten 
in Meierijstad. Dit in het kader van 
75 jaar herdenken en bevrijden in 
Meierijstad. 
Het zijn speciale ‘Freedom Flame’ 
tulpenbollen. Het verhaal van 
deze tulp gaat over het bewust 
worden van het leven in vrijheid en 
past daarom goed bij de jaarlijkse 
herdenkingsplechtigheden op 4 en 
5 mei. Het idee erachter is dat ze dan in volle bloei staan.

Stichting Freedom Flame NL heeft tot doel het creëren van 
bewustwording over ‘het leven in vrijheid’. Meer informatie 
op www.freedomfl ame.nl.

UITNODIGING STARTERSONTBIJT
 

Wat gaaf dat u de stap naar het ondernemerschap heeft 
gezet!
Ondernemers zijn nodig om de motor van onze economie 
draaiende te houden en vanuit deze gedachte geven wij 
nieuwe ondernemers in Meierijstad een warm welkom! Wij 
geloven in de kracht van samenwerken en kennisdelen.
Daarom nodigen we alle, in 2019 gestarte ondernemers, 
van harte uit voor het jaarlijkse startersontbijt. Dit ontbijt 
vindt plaats op 12 februari 2020 in De Afzakkerij, Verlengde 
Noordkade in Veghel.

Tijdens dit ontbijt kunt u informeel kennismaken met collega 
starters uit de gemeente Meierijstad en met het projectteam 
van Startersnetwerk Meierijstad. Dit startersnetwerk is een 
samenwerking van gemeente Meierijstad, Rabobank en 
Platform Ondernemend Meierijstad (POM).
Wij zorgen deze ochtend voor een lekker ontbijt, energie en 
een leuk programma met cabaretière Christel de Laat.

Komt u ook?
Meldt u zich voor 1 februari aan via starters@pom.nl. 
Vergeet hierbij niet om uw bedrijfsnaam en contactgegevens 
te vermelden.
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5461 KN Veghel   info@meierijstad.nl
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DOE OOK MEE MET DE CAMPAGNE 
MEIERIJSTAD ISOLEERT

 
Sinds begin december 
loopt de campagne 
“Meierijstad isoleert’’ 
voor woningeigenaren 
met een woning ouder dan 1977. We hebben inmiddels 
verschillende goed bezochte informatieavonden gehad in 
Veghel, Boerdonk, Erp en Zijtaart. 
Vanaf januari zijn de informatiebijeenkomsten in Schijndel, 
Eerde en Sint-Oedenrode. Kijk op www.isolatiestad.nl voor 
de data bij u in de buurt. 
We nodigen woningeigenaren van harte uit om een 
van deze avonden bij te wonen. Wij bieden hierbij de 
gelegenheid om via een ervaren partij, woningisolatie te 
laten uitvoeren op een fi nancieel voordelige manier, maar 
natuurlijk staat het eigenaren ook vrij om zelf een partij te 
zoeken. 

Isolatie van spouwmuren, vloer of dak is een manier om 
het energieverbruik te verlagen. De investering wordt snel 
terugverdiend en de woning wordt een stuk comfortabeler. 
Het isoleren van een woning is niet voor iedereen even 
makkelijk om te doen. Daarom start de campagne 
‘Meierijstad isoleert’ om woningeigenaren te informeren 
over de mogelijkheden van isoleren, de kosten en 
subsidiemogelijkheden. De campagne wordt uitgevoerd 
in samenwerking met de ‘Energie Coöperatie Meierijstad’ 
(ECM) en ‘De Verbinding’.

NOMINEER NU JE FAVORIETE SPORTER VOOR
DE SPORTAWARDS MEIERIJSTAD

De voorbereidingen voor de Sport 
Awards zijn van start! Afgelopen 
jaar hebben de Sportraad 
Meierijstad en de gemeente 
voor het eerst de Sport Awards 
Meierijstad georganiseerd. Een 
mooi evenement, dat mogelijk werd 
gemaakt door de kracht van de verenigingen en de inzet 
van de sporters en vrijwilligers. In 2020 willen de Sportraad 
en de gemeente hier opnieuw een groots sportfeest voor en 
door sporters van maken. Dit vindt plaats op 29 maart 2020 
bij ’t Spectrum in Schijndel.

Nomineren
Het nomineren van sporters kan tot 13 januari 2020 via 
www.sportawardsmeierijstad.nl. 
Daar zijn ook de criteria, de kampioenen en Award-winnaars 
van voorgaande jaren en andere informatie over de Sport 
Awards te vinden.
In de middag presenteren de sportverenigingen zich met 
workshops, demonstraties en clinics. Deze middag worden 
ook de jeugdige kampioenen in de leeftijdscategorie 5 tot 
18 jaar gehuldigd, de genomineerde sporters beloond met 
een Sport Award en wordt de winnaar van de publieksprijs 
bekend gemaakt. In de avond gaat het feest verder voor de 
volwassenen.

BIJEENKOMST ‘HET BRABANTSE 
BEKENLANDSCHAP VERTELT’

Dit jaar komt de Landschapstriënnale 2020 naar onze 
regio. Een jaar lang staan dan de Brabantse beekdalen in 
de schijnwerpers. Van januari tot en met september 2020 
vinden daarvoor allerlei activiteiten plaats in de beekdalen.

Als inwoner, ondernemer, fotograaf, scout, IVN-lid, 
theatermaker, kano-verhuurder, kunstenaar, schatgraver, 
wandelaar, fi etser, vrijwilliger, lid van de Heemkundekring, 
klompenmaker of initiatiefnemer kunt u meedoen!

Kom naar de informatie avond op 27 januari
Heeft u een goed idee of weet u mooie activiteiten om op 
de agenda van het bekenlandschap te plaatsen? Of wilt 
u gewoon meer weten? Kom dan maandag 27 januari 

vanaf 19.00 uur naar De Helden van Kien op streekpark 
Kienehoef aan de Bremhorst 1 in Sint-Oedenrode. Het 
programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. 
Tot 21.30 uur is er - onder het genot van een drankje - de 
gelegenheid om na te praten.  

Rolf Vonk van Erfgoed Brabant zet deze avond de toon met 
een meeslepend verhaal over de onzichtbare kracht van 
water. Daarna vertellen we elkaar over onze initiatieven, 
activiteiten en ideeën voor 2020, voor het jaar van de 
Landschapstriënnale. Neem vooral een foto mee bij uw 
mooiste verhaal over die ene Brabantse plek. 

Vooraf aanmelden hoeft niet, maar is wel handig in verband 
met een inschatting van het aantal deelnemers. Dat kan per 
mail bij Linda Verheggen (lverheggen@meierijstad.nl). Heb 
je nog vragen? Bel gerust met Marieke Willekens (tel. 0413-
381882) of Clemens Kerstholt (tel. 0413- 381115) van de 
gemeente Meierijstad.

AFVALKALENDER 2020

Kijk op de Afvalwijzer app of 
www.mijnafvalwijzer.nl om te zien wanneer 
het afval in 2020 bij u wordt opgehaald. 
Plaats uw afval alleen aan de straat op de 
dag dat het wordt opgehaald.

GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
BUITENGEBIED SINT-OEDENRODE,
NIJNSELSEWEG 26

Het plan maakt de uitbreiding van bedrijfsbebouwing 
mogelijk. Deze uitbreiding bestaat uit het oprichten van een 
nieuwe bedrijfshal van circa 6.000 m2 (twee bouwlagen) 
in aansluiting op de bestaande bedrijfshallen en een 
uitbreiding van de kantoorruime met circa 1.200 m2 
verdeeld over 2 bouwlagen.
Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan is te 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voor de volledige bekendmaking wordt verwezen naar: 
www.offi  cielebekendmakingen.nl. Het plan ligt tot 28 januari 
2020 ter inzage.

VUURWERKAFVAL GRATIS INLEVEREN 
BIJ MILIEUSTRATEN

De hele maand januari kunt u afgestoken vuurwerk gratis 
inleveren bij de milieustraten. Het vuurwerk moet verpakt 
zijn in speciale vuurwerkafvalzakken, die verkrijgbaar zijn bij 
vuurwerkverkooppunten.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Ollandseweg 139a   verbouwen van een 

woonboerderij
 Kremselen ongenummerd  bouwen van een woning
 Verwestraat 4  plaatsen van een dakkapel
 Kremselen ongenummerd  bouwen van een woning
 Hoogstraat 13   veranderen van een agrarisch 

bedrijf
 Ollandseweg 146  kappen van vijf bomen
 Hazelaarstraat 54   plaatsen van LED verlichting 

en het uitvoeren van 
graafwerkzaamheden

 Schootsedijk 40  kappen van zes bomen
 Mosbulten 9   realiseren van een luchtwasser 

en het verhogen van de 
dierbezetting

 Pearl S. Buckstraat 7  uitbreiden van een bedrijfsruimte
 Oude Lieshoutseweg 7   29 maart 2020 - Mega 

Vlooienmarkt Nijnsel
 Lieshoutseweg 21  uitbreiden van een woning
 Knotwilg 36   bouwen van een garage en het 

realiseren van een inrit

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Koff eren 60  aanleggen van een kunstwerk
 Nijnselseweg 24a   kappen van bomen t.b.v. de 

beoogde ontwikkeling van een 
zorgwooncomplex en diens 
landschappelijke inrichting

 Sweelinckplein 22  plaatsen van een carport
 Diverse locaties  kappen van 15 bomen
 Sint-Oedenrode en  Schijndel, Sint-Oedenrode
 Schijndel 
 op de hoek van  herstellen van de toegang van
 Wilhelminastraat 17  de straat tot de garage
 en Sofi astraat  
 Hoogstraat 32 a  wijzigen van vee gegevens 

Collectevergunning
 Sint-Oedenrode  5 tot en met 12 april 2020 goede 

doelen week Sint-Oedenrode

Evenementenvergunning
 Van Rijckevorsel  23 en 24 februari 2020 Papgat X
 van Kessellaan 1  
 Markt 15   21 tot en met 25 februari 2020 - 

nevenactiviteiten overdekt terras 
carnaval

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING

 Boskantseweg 58  kappen van bomen

VERDAGINGSBESLUITEN

 Rooise-Heide 12  herbouwen van een woning
 Sterrebos 7a   wijzigen van het gebruik 

van een bedrijfswoning naar 
plattelandswoning

ONTWERPEBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING 

 Rijtvenweg 5   oprichten van een 
huisvestingsgebouw

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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