
is om in te stemmen met de voorgestelde zienswijze. Ook 
wordt voorgesteld in te stemmen met het creëren van een 
budget uit de algemene reserves van de WSD. Voorlopig 
betreft dit 2,6 miljoen voor de periode 2021-2026 voor 
ondersteuning van de doorontwikkelplannen.

Krediet voor plaatsing zonnepanelen bij 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 of terugkijken 
via de livestream (m.u.v. agendacommissie) 
www.meierijstad.nl/videoregistraties. 

Vergaderdata in de komende periode:
23 januari : Commissies
6 februari  : Raadsvergadering
13 februari  : Agendacommissie
20 februari    : Beeldvormende avond

IEDEREEN DOET MEE!

De beeldvormende avonden, de commissievergaderingen 
en de raadsvergaderingen worden na de vergadering 
ondertiteld. 

Hoe kunt u de ondertiteling activeren? 
U gaat naar www.meierijstad.nl/videoregistraties.
Wanneer de ondertiteling is gepubliceerd (gemiddeld binnen 
3 dagen na een vergadering) verschijnt het volgende knopje 
in de webcastplayer.

Wanneer u dit knopje aanklikt verschijnt de ondertiteling.
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COMMISSIES 23 JANUARI 2020

Op de agenda’s staan:
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’

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.

RAADSVERGADERING 6 FEBRUARI

Op de agenda staan de onderwerpen die op 23 januari in de 
commissies worden behandeld.
Voor de actuele stand van zaken bekijk de vergaderstukken 
op www.meierijstad.nl/gemeenteraad. 

UIT DE RAAD GELICHT

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
Sint-Oedenrode Oost, herziening Burgemeester 
van Oerlehof 10
Met dit plan wordt de bedrijfsbestemming omgezet naar 
een woonbestemming. Hierdoor wordt de bouw van 7 
patiowoningen mogelijk. Er zijn twee zienswijzen ingediend. 
Eén zienswijze geeft aanleiding om de gemeenteraad voor 
te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Instemming met zienswijze over toekomstige koers 
WSD
De notitie ‘Gezamenlijk doorwikkelen’ gaat over de 
toekomstige koers van de WSD. Het is de uitkomst van een 
gezamenlijk proces van de tien gemeenten die deelnemen 
aan de gemeenschappelijke regeling en de WSD. Voorstel 

VIDEO MEE IN DE RAAD

Hoe maakt de gemeenteraad besluiten? En waar gaat 
het over? In de video’s ‘Mee in de Raad’ wordt het proces 
van de raad doorlopen aan de hand van wisselende 
onderwerpen. 
De laatste editie gaat over ‘Voorbereidingskrediet 
herinrichting Markt Sint-Oedenrode’. Wat is het voorstel, wat 
vinden inwoners en wat stemt de raad?
De video’s zijn te vinden op Facebook en het 
YouTubekanaal van de gemeente. 

INFORMATIE GRIFFIE

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

26 JANUARI: ONTHULLING MONUMENT 
LEVENSLICHT

Op 27 januari is het 75 jaar geleden dat concentratie- en 
vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, hét internationale 
symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Om de holocaust 
te herdenken heeft Daan Roosegaarde een tijdelijk 
lichtmonument ontworpen: LEVENSLICHT. Dit tijdelijke 
monument draagt bij aan het besef dat Joden, Roma en 
Sinti die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd, 
gedeporteerd en vermoord onze plaatsgenoten of buren 
waren. 

Op zondag 26 januari om 17.45 uur wordt op het Heilig 
Hartplein in Veghel het tijdelijke lichtmonument van 
Meierijstad onthuld. Iedereen die zich betrokken voelt is van 
harte welkom. Het monument is tot en met vrijdag 31 januari 
te bekijken. 
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GEMEENTE MEIERIJSTAD
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tel:  14 0413       @gemeentemeierijstad
Voor storingen kunt u      @GemMeierijstad 
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Het Klooster in Zijtaart. Eén van de gebouwen waar zonnepanelen 
worden geplaatst.
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27 JANUARI : 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, fietser, vrijwilliger, lid van de Heemkundekring, 
klompenmaker of initiatiefnemer kunt u meedoen!

Kom naar de informatieavond 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, 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).Heeft 
u nog vragen? Bel gerust met Marieke Willekens 
(tel. 0413-381882) of Clemens Kerstholt 
(tel. 0413- 381115) van de gemeente Meierijstad.

VERKEERSLES IN DE PRAKTIJK  

Op dit moment wordt in wijk Bunders in Veghel gewerkt aan 
de herinrichting van een aantal straten rondom basisschool 
de Ieme.
Kranen en vrachtwagens rijden af en aan door de straten. 
Erg interessant voor de kinderen om te zien, daarom 
pakte Heesakkers Infra de kans om de kinderen erbij te 
betrekken.
Heesakkers Infra organiseerde een praktijkdag op de 
basisschool met uitleg over de werkzaamheden en tevens 
mochten de kinderen ervaren hoe het is om in een grote 
vrachtwagen te zitten.
In de vrachtwagen leerde de kinderen wat een chauffeur 
wel en niet kan zien en wat de gevaren van een dode hoek 
zijn. De kinderen kijken terug op een leuke en nuttige dag.

NU OOK GEMEENTE MEIERIJSTAD OP 
MIJNOVERHEID

Via MijnOverheid.nl kunt u vanaf nu ook berichten van de 
gemeente Meierijstad ontvangen. 
Zodra u bent ingelogd met uw DigiD kies dan bij ‘selecteer 
organisaties’ gemeente Meierijstad. 

Als u dit vóór 10 februari 2020 doet, dan heeft u de 
mogelijkheid om het aanslagbiljet 2020 vanaf eind februari 
digitaal in te zien bij MijnOverheid. U kunt via MijnOverheid 
ook de betaling via Ideal doen. Dit jaar ontvangt u ook nog 
altijd een papieren versie van het aanslagbiljet per post.

VANAF 1 FEBRUARI: BLIK EN ANDERE METALEN 
VERPAKKINGEN BIJ HET PLASTIC AFVAL

Blik en andere metalen 
verpakkingen mogen vanaf 1 
februari 2020 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. 

Huidige voorraad zakken 
worden opgemaakt
Uit duurzaamheidsoverwegingen wordt de huidige voorraad 
PD-zakken eerst opgemaakt, ook al kloppen de opschriften 
niet meer. Daarna komen er op alle afhaalpunten nieuwe 
PMD-zakken (Plasticverpakkingen, Metaalverpakkingen, 
Drankkartons), waar de juiste instructies en tips op vermeld 
staan.

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.  

UITNODIGING STARTERSONTBIJT
 
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 woensdag 12 februari in De 
Afzakkerij, Verlengde Noordkade 10-12 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, 
Rabobank en Platform Ondernemend Meierijstad (POM).
Wij zorgen 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.

WAT VINDT U VAN HET VERKEER EN VERVOER
IN MEIERIJSTAD?

Wij vragen inwoners, werknemers, bezoekers en scholieren 
naar hun mening over verkeer en vervoer in Meierijstad. 
We willen namelijk bepalen waar we de komende jaren 
op in moet zetten om de mobiliteit in Meierijstad op 
orde te hebben. Want een goede mobiliteit maakt onze 
gemeente bereikbaar en aantrekkelijk voor inwoners, 
bezoekers en bedrijven. Daarom willen we van te voren 
zoveel mogelijk mensen horen welke thema’s zij voor de 
toekomst belangrijk vinden en welke knelpunten ze ervaren. 
Met alle opgehaalde informatie maken we een nieuwe 
mobiliteitsvisie.

Vul de enquête vóór 1 februari in en geef aan wat jij 
belangrijk vindt!
Iedereen die in Meierijstad woont, werkt, naar school gaat of 
een bezoek brengt kan nog tot 1 februari meedoen aan de 
enquête op www.meierijstad.nl/mobiliteit.
Een papieren exemplaar van de enquête is verkrijgbaar 
in het Stadhuis in Veghel, en bij de balies van het 
bestuurscentrum in Sint-Oedenrode en het Spectrum in 
Schijndel. 

Mobiliteitsvisie
De mobiliteitsvisie gaat over veel verschillende 
onderwerpen: auto, fiets, voetgangers, parkeren, openbaar 
vervoer, knooppunten, leefbaarheid, verkeersveiligheid, 
positieve gezondheid, duurzame mobiliteit, slimme mobiliteit 
gedrag en toegankelijkheid. Eind 2020 willen we de 
concept-visie aanbieden voor de inspraak.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Jan Tinbergenstraat 2   realiseren nieuwe kantoorvleugel 

op 1e verdieping
 Klothal 1   herplaatsen van een historische 

dwarsdeelschuur
 Constantijnstraat 23  realiseren van een aanbouw
 Industrieweg 3   huisvesten van 

arbeidsmigranten

Evenementenvergunning
 Borchmolendijk 11   21 t/m 25 februari -   

Carnaval Café de Kroeg

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Weievenseweg 42  realiseren van een logiesverblijf
 Kremselen 22a  bouwen van een woning
 Strobolse Heidesteeg 10  verbouwen van een werkplaats
 Ollandseweg 146  kappen van vijf bomen

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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