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Terugkijken vergaderingen
BentNIEUWS
u benieuwd hoe
de vergaderingen
UIT
DE RAADzijn verlopen? U
kunt de vergaderingen terugkijken via www.meierijstad.nl/
videoregistraties. Bij het terugkijken, kunt u kiezen voor
automatische ondertiteling.
BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD

RAADSVERGADERING 6 FEBRUARI
De raad neemt op 6 februari een besluit over de
onderwerpen die in de commissies zijn behandeld.

NIEUWS UIT DE BUURT

Op de agenda staat:

Hamerstukken:
• Vaststelling verordening organisatie griﬃe en
ondersteuning raad gemeente Meierijstad 2020
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
VRAAG VAN DE WEEK
Sint-Oedenrode Oost, herziening Burgemeester van
Oerlehof 10
• Beschikbaarstelling krediet voor plaatsing zonnepanelen
bij drie gemeentelijke gebouwen
Bespreekstukken:
• Instemming
zienswijze over toekomstige koers
OVERIGmetNIEUWS
WSD
• Vaststelling rapport “De toekomst van zon en wind in
Meierijstad”
• Motie vreemd aan de orde SP: ‘Steun de
woningcorporaties’.

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

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.

GEMEENTE MEIERIJSTAD

tel: 14 0413
Voor storingen kunt u
bellen 14-0413
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3 Kolommen van 82,6 mm breed
COMMISSIES 23 Lettertype
JANUARIArial Regular
Platte tekst 9 pt
interlinie 12voor
pt de
Op 23 januari zijn de onderwerpen
Subkop
Arial
Regular
9
pt
interlinie
13 hoofdletter
raadsvergadering van 6 februari in de commissies
achtergrond
blauw
zoals
voorbeeld
behandeld. De commissies hebben advies uitgebracht over
hoe de agendapunten in de raad te behandelen (hamerof 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.

Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel
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MooiRooi

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

Wat moet u hiervoor doen?
• Download de app iBabs Pro
• Login met site: meierijstad
• Gebruikersnaam: burger
• Wachtwoord: burger

UIT DE RAAD GELICHT

INFORMATIE GRIFFIE
Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende
avonden weten? Kijk eens op www.meierijstad.nl/
gemeenteraad. Daar vindt u informatie over de
gemeenteraad, raadsleden, burgercommissieleden,
raadsbijeenkomsten, uitzendingen raadsbijeenkomsten etc.
Hebt u vragen? Neem dan contact op met de griﬃe,
telefoon 14 0413 of e-mail griﬃe@meierijstad.nl.

Rapport “De toekomst van zon en wind in Meierijstad
Wat zijn de mogelijkheden voor opwekking van wind- en
zonne-energie in het buitengebied van Meierijstad? Het
rapport ‘De toekomst van zon en wind in Meierijstad’ geeft
hierover meer duidelijkheid.
Beschikbaarstelling krediet voor plaatsing
zonnepanelen bij drie gemeentelijke gebouwen
Met dit voorstel wordt een krediet van € 329.505, (inclusief BTW) beschikbaar gesteld voor het plaatsen van
zonnepanelen bij MFA Het Klooster in Zijtaart, MFA De
Magneet in Veghel en Sport- en ontmoetingscentrum ter Aa
in Erp.

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 via de
livestream (m.u.v. agendacommissie)
www.meierijstad.nl/videoregistraties.
De vergaderingen zijn ook achteraf terug te kijken.
Vergaderdata in de komende periode:
6 februari
: Raadsvergadering
13 februari
: Agendacommissie
20 februari
: Beeldvormende avond
5 maart
: Commissievergaderingen
19 maart
: Raadsvergadering
MEEPRATEN?
Burgers en/of maatschappelijke instellingen kunnen op
verschillende manieren hun stem laten horen of invloed
uitoefenen op de mening van de raad. Dat kan o.a. door:
• in te spreken bij een beeldvormende avond
U kunt inspreken op zowel geagendeerde als niet
geagendeerde onderwerpen.
• in te spreken bij een commissievergadering
U kunt inspreken over onderwerpen die op de
agenda staan (met uitzondering van benoemingen en
voordrachten).
Uitgangspunt is vijf minuten per inspreker. Ondersteuning
van de inspreekbijdrage met schriftelijk materiaal is
mogelijk. Dit is vooraf toe te sturen aan de griﬃe. De griﬃe
zorgt voor verspreiding onder de raads- en commissieleden.
Meer informatie? Neem contact op met de griﬃe.

SCHOUW DOOR STICHTING TOEGANKELIJK
MEIERIJSTAD BIJ WINKELIERS
Mensen met een beperking
hebben het recht zelfstandig
aan de samenleving deel te
nemen. Net als ieder ander.
Zo is het ook vastgelegd in
het VN-Verdrag Handicap.
Stichting Toegankelijk
Meierijstad gaat in het
eerste kwartaal van dit jaar
een omvangrijke schouw uitvoeren bij (bijna) alle winkels
in Meierijstad. Om te kijken of ze toegankelijk zijn voor
mensen met een beperking.
De winkels worden getoetst volgens de normen voor
toegankelijkheid. De schouw zal worden uitgevoerd door
vrijwilligers van de Stichting Toegankelijk Meierijstad.
Tijdens de schouw toetsen zij de winkels aan allerlei criteria.
Denk hierbij aan vragen als: is er een drempelplaat? Kun je
goed manoeuvreren met een rollator of rolstoel?
Hoge nood
Tijdens de schouw is er speciale aandacht voor toiletten.
Er zijn 3,5 miljoen Nederlanders die een beperking ervaren
door een chronische buik- of blaasprobleem. De vrijwilligers
vragen de winkeliers of ze een toilet hebben voor klanten en
of ze bereid zijn deze ook voor niet klanten open te stellen.
Als zij daartoe bereid zijn worden de winkeliers gevraagd
om hun toilet toe te voegen aan de Hoge Nood app waar
alle openbare toiletten in te vinden zijn. Hiermee streven
gemeente en de stichting ernaar dat het aantal (semi-)
openbare (mindervalide) toiletten in Meierijstad toeneemt.

NOG PLEKKEN VRIJ BIJ BIZZI SPORT PLUS
Bizzisport Plus is er voor kinderen van 9 t/m 13 jaar
die een autisme aanverwante stoornis, ADHD, een
motorische achterstand hebben. Bizzisport Plus is sporten
in kleine groepjes van maximaal 8 à 10 kinderen. Elke
woensdagmiddag van 16.15 uur tot 17.15 uur in de gymzaal
van basisschool de Beemd in Schijndel.
Wil je meedoen met Bizzisport Plus? Meld je dan aan bij
buurtsportcoach Joyce van Bussel tel. 06 - 25 71 79 04 of
via e-mail: jvanbussel@meierijstad.nl.
Iedereen is welkom! Tot ziens bij één van onze sportlessen!
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GEMEENTE MEIERIJSTAD OP
MIJNOVERHEID
U kunt vanaf nu ook via MijnOverheid berichten van de
gemeente Meierijstad ontvangen.
•
•
•
•

Ga naar mijn.overheid.nl
Log in met uw DigiD
Selecteer organisaties
Selecteer vervolgens ‘gemeente Meierijstad’

Als u dit vóór 10 februari 2020 doet, dan heeft u de
mogelijkheid om het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen
Meierijstad 2020 vanaf eind februari digitaal in te zien bij
mijn.overheid.nl.
U kunt via MijnOverheid ook de betaling via Ideal doen.
U ontvangt dit jaar, altijd ook een papieren versie van het
aanslagbiljet per post.
Ook kunt ook op uw telefoon de app MijnOverheid
downloaden in de Google Play Store (voor Android
gebruikers) of de App Store (voor Apple gebruikers).

BESTEMMINGSPLAN ‘DE GEERSTRAAT
ONGENUMMERD, SINT-OEDENRODE’ LIGT
TER INZAGE
Het bestemmingsplan is op 19 december 2019 door de
gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. Bestemmingsplan ‘De
Geerstraat ongenummerd, Sint-Oedenrode’ voorziet in een
passende juridische en planologische regeling om de bouw
van een vrijstaande woning mogelijk te maken. De wijziging
betreft een aanpassing in de toelichting en de regels m.b.t.
parkeren op eigen terrein.
Het bestemmingsplan ligt vanaf 30 januari 2020 gedurende
6 weken ter inzage. Voor de mogelijkheid om beroep
in te stellen tegen het raadsbesluit kunt u de volledige
bekendmaking raadplegen op:
www.oﬃcielebekendmakingen.nl.

SAMEN TEGEN VOEDSELVERSPILLING
Heb je ze al gezien, de restaurants met het
#verspillingsvrij-logo achter hun raam of op hun menukaart
om duidelijk maken dat
zij zich inzetten tegen
voedselverspilling.
Dit logo maakt het vragen om
een doggybag of foodybag
voortaan de normaalste zaak
van de wereld. Zo kun je
wat overblijft op tafel in het
restaurant, op een ander
moment alsnog opeten.
Voor meer informatie kijk op
www.samentegenvoedselverspilling.nl/horeca.

STRAATVOETBALTOERNOOI MEIERIJSTAD
Op 1 maart zijn de voorrondes voor het
straatvoetbaltoernooi van Meierijstad. De ﬁnales zijn
op 29 maart. Je speelt met een team van 4 spelers. Er
zijn 3 leeftijdscategorieën, verdeeld over meisjes- en
jongensteams. Je speelt 4 tegen 4 zonder keeper.
De leeftijdscategorieën voor
de teams zijn:
• 9-10 jaar
• 11-12 jaar
• 13-14 jaar
De speeltijden voor de
voorrondes zijn (onder
voorbehoud van aantal
inschrijvingen):
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•
•
•

Ochtend: 9-10 jaar
Ochtend/middag: 11-12 jaar
Middag: 13-14 jaar

Het toernooi vindt plaats op het Marktplein in SintOedenrode. Op 1 maart zijn de voorrondes voor het
straatvoetbaltoernooi van Meierijstad. De beste 3 teams uit
iedere categorie, gaan door naar de ﬁnales op 29 maart.
Dus heb je zin in een leuk potje voetbal, schrijf je dan met
een team van 4 jongens of 4 meisjes in voor de voorrondes
vóór 9 februari via bewegen@meierijstad.nl.

VANAF 1 FEBRUARI BLIK EN ANDERE METALEN
VERPAKKINGEN BIJ HET PLASTIC AFVAL
Blik en andere metalen
verpakkingen mogen vanaf 1
februari 2020 gescheiden worden
ingeleverd in de zakken voor plastic
en drankkartons. De ophaaldagen
blijven hetzelfde en zijn terug te
vinden op de afvalwijzer app of via
www.mijnafvalwijzer.nl.
Wat mag er in?
PMD staat voor plasticverpakkingen, metaalverpakkingen
en drankkartons. Metalen verpakkingen die in de zak mogen
zijn bijvoorbeeld conservenblikken, blikjes van frisdrank of
bier, waxinelichtcupjes, afdekfolies en aluminium schaaltjes.
Wat mag er niet in?
Lege verfblikken, lege chipszakken en lege spuitbussen
(bijvoorbeeld verf, ovenreiniger, deo en haarlak) mogen niet
in de PMD zakken, maar moeten bij het restafval. Vul lege
blikken niet met ander afval, zoals plastic. Dat maakt het
lastiger om het blik te recyclen.
Afval scheiden loont
Met het inzamelen van plastic, metalenverpakkingen en
drankkartons bij elkaar, verwachten we dat het aantal
afgekeurde zakken minder wordt. Ook wordt het restafval
aanzienlijk minder en dat is ook goed voor uw portemonnee.
Restafval wordt namelijk verbrand en dat kost geld, terwijl
het PMD gerecycled wordt en geld oplevert.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN
Omgevingsomgeving
Burgemeester van
Oerlehof 10
t.h.v. Klothal 1
Laan ten Bogaerde 7

kappen van houtopstanden
kappen van een kastanje boom
kappen van 12 bomen

Evenementenvergunning
Bremhorst 6
16 en 17 mei 2020 - Arabian
horse weekend

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Weievenseweg 30
Johan Frisostraat 44
Verwestraat 4
Schootsedijk 40

verbouwen van een
bedrijfswoning
uitbreiden van een woning
plaatsen van een dakkapel
kappen van zes bomen

Evenementenvergunning
Oude Lieshoutseweg 7 29 maart - Mega Vlooienmarkt
Nijnsel
Borchmolendijk 11
21 t/m 25 februari - Carnaval
Café de Kroeg

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.

MIJNGEMEENTE APP

MijnGemeente app
Ziet u een mankement in uw
woonomgeving?
Geef het gemakkelijk met uw
smartphone door.
Download de gratis MijnGemeente app.

Download de app
De app is beschikbaar voor Android en Apple.
Voor het doen van een melding hoeft u alleen
de eerste keer uw persoonsgegevens in de app
in te voeren.

Voorbeelden van meldingen die u met de
app kunt doen
• een losliggende stoeptegel
• kapotte verlichting
• zwerfvuil
• vernielingen aan vuilnisbakken of
(verkeers)paaltjes
• een verstopte straatput
• stankoverlast
Samen zorgen we er zo voor dat de openbare ruimte van gemeente Meierijstad
schoon, heel en veilig blijft.
Locatie
Met uw smartphone geeft u de locatie,
omschrijving en persoonlijke gegevens
met een paar simpele handelingen door.
Foto
U kunt een foto meesturen en de locatie via
uw telefoon doorgeven. De gemeente kan zo
sneller en beter reageren op meldingen over
de woonomgeving.
Reactie
Wijzigt de status van de melding?
Dan ontvangt u een email.

