
•  Continueren samenwerking Regio Noordoost Brabant 
2021-2024

• Bomenbeleid gemeente Meierijstad

*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 www.meierijstad.nl/gemeenteraad.

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 4 maart, 12.00 uur. De 
spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

VERGADERSTUKKEN

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

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:
20 februari      : Beeldvormende avond
5 maart           : Commissievergaderingen
19 maart         : Raadsvergadering

UIT DE RAAD GELICHT

Bestemmingsplannen Buitengebied Veghel, herziening 
Prinsenkamp 1
Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om voor een 
groenvoorzieningenbedrijf het bouwblok te vergroten 
en de bedrijfsbebouwing uit te breiden. De voormalige 
bedrijfswoning wordt herbestemd tot burgerwoning. Er 
is één zienswijze ingediend. Dit heeft geleid tot een 
aanscherping van de toelichting en de regels. Voorgesteld 
wordt om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Bestemmingsplan Buitengebied Veghel, herziening 
Bosscheweg 23 en Meerbosweg 14
Door dit bestemmingsplan wordt de bedrijfswoning 
Bosscheweg 23 afgesplitst van het agrarisch bedrijf 
Meerbosweg 14. De bedrijfswoning krijgt de bestemming 
‘Wonen’. Van het resterende deel van het bouwvlak wordt 
de aanduiding ‘bouwvlak’ verwijderd. Door het splitsen van 
de bouwvlakken wordt de Meerbosweg een zelfstandig 
opererend volwaardig melkveebedrijf. Het gedeelte van het 
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BEELDVORMENDE AVOND 20 FEBRUARI

Op het programma staat:
•  Presentatie burgerinitiatief gebiedsvisie Kinderbos 

Cathalijne Rijsingen
Hoe ziet de visie op de visie op de inrichting van het KCR-
gebied er uit? Hoe is het participatieproces ingericht? Hoe 
grijpt dit vooruit op de Omgevingswet?

• Preventie alcohol en drugs
Wat houdt het IJslandse preventiemodel in? Welke 
mogelijkheden zijn er om het alcohol- en drugsgebruik 
onder jongeren terug te brengen?

• Inzet politie en boa’s
Hoe zit het met de politiesterkte, de prioritering en de 
keuzes die gemaakt moeten worden? Hoe zien de 
werkzaamheden van de boa’s er uit? Hoe zit het met de 
prioritering?

Tijdens de beeldvormende avond wordt gesproken over de inzet 
van politie en boa’s

COMMISSIES 5 MAART 2020

Op de agenda’s staan:
Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
• Bestemmingsplannen Buitengebied Veghel:
- herziening Prinsenkamp 1*
- herziening Bosscheweg 23 en Meerbosweg 14*
- herziening Pastoor van Haarenstraat-Nieuwe Veldenweg*
•  Bestemmingsplan Zijtaart, herziening Pastoor Clercxstraat 

31-33-35
•  Verordening tot wijziging Legesverordening Meierijstad 

2020 (1e wijziging)
•  Rapport ‘Kansen voor Kwaliteit: afwegingskader 

vrijkomende (agrarische) bebouwing’

Mens en Maatschappij
• Verordening Jeugdhulp 2020
•  Wijziging verordening rekenkamercommissie gemeente 

Meierijstad*

agrarisch bouwvlak op de locatie Bosscheweg 23 wordt 
toegevoegd aan het agrarisch bouwvlak op de locatie 
Meerbosweg 14. De ingediende zienswijzen zijn reden om 
aan de raad voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd 
vast te stellen.

Bestemmingsplan Buitengebied Veghel, herziening 
Pastoor van Haarenstraat-Nieuwe Veldenweg
Door vaststelling van dit bestemmingsplan worden de 
activiteiten van twee agrarische bedrijven beëindigd. Via 
de ruimte-voor-ruimteregeling wordt circa 8000 m2 aan 
intensieve veehouderij gesloopt en worden 7 nieuwe 
vrijstaande woningen toegevoegd. Daarnaast worden de 3 
bestaande bedrijfswoningen omgezet naar burgerwoningen. 
Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Wel is in overleg 
met de Provincie, een kleine aanpassing in het plan 
doorgevoerd. Voorgesteld wordt het plan gewijzigd vast te 
stellen.

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).

BESTEMMINGSPLAN SINT-OEDENRODE 
OOST, HERZIENING BURGEMEESTER VAN
OERLEHOF 10

Het bestemmingsplan “Sint-Oedenrode Oost, herziening 
Burgemeester van Oerlehof 10”, zoals dit door de 
gemeenteraad bij besluit van 6 februari 2020 gewijzigd is 
vastgesteld, ligt samen met het besluit ‘hogere waarden Wet 
geluidhinder” met ingang van donderdag 20 februari tot en 
met woensdag 1 april 2020 ter inzage in het gemeentehuis, 
Stadhuisplein 1 te Veghel. Het bestemmingsplan biedt een 
juridische regeling voor het realiseren van 7 patiowoningen 
op genoemde locatie. De nu geldende bestemming “Bedrijf” 
komt te vervallen en de bedrijfsbebouwing zal verwijderd 
worden. Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen 
het bestemmingsplan en/of het besluit hogere waarden Wet 
geluidhinder, kunt u de volledige bekendmaking raadplegen 
op www.offi  cielebekendmakingen.nl.

HEEFT U ZORGEN OVER GELDZAKEN OF
SCHULDEN? VRAAG OM HULP !

Heeft u vragen of zorgen over geldzaken of schulden, zoals:
• Hoe krijg ik meer grip op mijn geld
• Ik kan niet (meer) rondkomen van mijn inkomen
• Ik heb schulden – wat nu 
•  Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Nu dreigt men 

met ….

Neem dan contact met op met de gemeente. De gemeente 
helpt u graag met advies en/of hulp.  Bel 14 0413  en vraag 
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naar iemand van budgetadvies, of stuur een e-mail naar 
schuldhulp@meierijstad.nl.
Meer informatie over geldzaken en de hulp die u daarbij 
kunt krijgen, kunt u vinden op 
www.meierijstad.nl/schuldhulp.

Wij weten uit ervaring dat mensen pas hulp bij schulden 
zoeken als de schulden al hoog zijn opgelopen. En het 
wordt moeilijker als er meerdere schuldeisers zijn. 

Gemeente Meierijstad wil schulden zo vroeg mogelijk 
opsporen. Daarom werken we samen met andere 
organisaties als er betaalachterstanden zijn. We bieden 
hulp aan waar dat nodig is. Samen voorkomen we dat 
achterstanden uitgroeien tot schulden. 

(UIT)LENEN VAN JE IDENTITEITSKAART IS
STRAFBAAR

Een identiteitskaart lenen, uitlenen of vervalsen lijkt 
onschuldig. Maar wist u dat u 2 jaar uw paspoort kwijt kunt 
raken en u dan dus niet buiten Europa kunt reizen? Of dat u 
een geldboete kunt krijgen? Eerlijk over uw ID. Daar komt u 
verder mee. Weet u wat de gevolgen zijn van het (uit(lenen) 
van een identiteitskaart aan een vriend of vriendin? Kijk op 
www.eerlijkoverheid.nl.

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN CARNAVAL

Tijdens de carnaval 
zijn er gewijzigde 
openingstijden: 
De dienstverlenings-
centra zijn op maandag 
24 en 25 februari 
gesloten. Op dinsdag 
25 februari is alleen het dienstverleningscentrum in Veghel 
tussen 9.00 en 10.00 uur geopend voor aangiften geboorten 
en overlijden. Ook is het KCC dan telefonisch bereikbaar. 
De milieustraten in Veghel en Schijndel zijn beiden dagen 
gesloten. De milieustraat in Sint-Oedenrode is tijdens deze 
dagen wel geopend tussen 12.30 en 16.30 uur.

GEMEENTEWERF IN SINT-OEDENRODE GAAT 
SLUITEN

Gemeente Meierijstad gaat de werkzaamheden in de 
openbare ruimte vanaf dit voorjaar uitvoeren vanuit 2 
gemeentewerven. De buitendienst maakt dan geen gebruik 
meer van de uitvalsbasis aan de Eerschotsestraat in Sint-
Oedenrode. Alle medewerkers gaan voortaan werken 
vanuit de werf voor ‘groen’ in Schijndel of ‘grijs’ in Veghel. 
Voor inwoners verandert er niets, de milieustraat aan de 
Eversestraat in Sint-Oedenrode blijft gewoon open.
Grofweg is het werk van de buitendienst onder te verdelen 
in ‘groen’ en ‘grijs’. Groen is onder andere het onderhoud 
van de bomen, speelvoorzieningen, begraafplaatsen en 
aanpakken van plaagdieren. De categorie grijs bevat 
werkzaamheden aan wegen, paden, gladheidsbestrijding, 
bebordingen etc. De werf in Schijndel wordt de 
uitvalsbasis voor groen, die in Veghel voor grijs. 
Personeel, materiaal en materieel kunnen dan fl exibeler 
en effi  ciënter ingezet worden. Nieuwe werkwijzen komen 
gemakkelijker tot stand en kennis en vakmanschap zijn 
sneller gedeeld. 
De werf aan de Eerschotsestraat is circa 3000 m2 groot 

en is gelegen in een woongebied. Op dit moment is nog 
niet precies duidelijk welke nieuwe invulling het perceel 
in de toekomst krijgt. De locatie maakt onderdeel uit van 
de Gebiedsvisie Dommelvallei / Eerschotsestraat en biedt 
kansen voor woningbouw.

POLITIEKE JONGERENDAGEN MET ALS
THEMA ‘VERVOER’

Na het succes van vorig jaar zijn er ook dit jaar weer 
politieke jongerendagen voor de leerlingen van het 
voortgezet onderwijs in Meierijstad. In overleg met de 
scholen is gekozen voor het thema ‘Vervoer’.
Het Elde College trapt af: op woensdag 19 februari 
komen 64 leerlingen van het Elde College naar het 
bestuurscentrum van Meierijstad. In juli volgen de leerlingen 
van het Fioretti College en Zwijsen College.

De leerlingen gaan in gesprek met raadsleden en 
ambtenaren om tot een concreet voorstel te komen. Dit 
bespreken ze met elkaar om zo te leren een voorstel te 
bedenken, onderbouwen en te verdedigen. In de middag 
start de bijzondere raadsvergadering, waarin de leerlingen 
hun voorstellen presenteren en waarover ze met elkaar in 
debat gaan. Uiteindelijk wordt er gestemd en zal duidelijk 
worden welk voorstel op de meeste steun kan rekenen. Tot 
slot maakt de jury, bestaande uit raadsleden, bekend welke 
groep het beste idee heeft, wie de beste debater is en wie 
de beste groepsvoorzitter is.

3 MAART INLOOPAVOND HERINRICHTING
STADHUISPLEIN EN OMGEVING VEGHEL

Komt er een nieuwe brug naar het Julianapark? Hoeveel 
bomen worden er op het Stadhuisplein geplant? Én waar 
kan ik mijn auto straks parkeren? 

Wilt u een antwoord op deze en andere vragen? Kom dan 
op dinsdag 3 maart om 19.30 uur naar het gemeentehuis 
aan het Stadhuisplein in Veghel. Daar presenteren wij 
de eerste schetsideeën voor de herinrichting van het 
Stadhuisplein en omgeving. We horen graag wat u van 
onze eerste uitwerkingen vindt. En welke aandachtspunten 
en suggesties u mee wilt geven.
Inloop is vanaf 19.15 uur. We starten om 19.30 uur met het 
programma en willen de bijeenkomst rond 21.30 uur weer 
afronden.

Wat ging vooraf?
Door de sloop van de voormalige Blauwe Kei, moeten 
we dit stuk van het openbare gebied opnieuw inrichten. 
We kijken daarbij naar een wat groter gebied. Het doel 
is om de functionaliteit en de ruimtelijke kwaliteit van het 
Stadhuisplein en Vlas en Graan te verbeteren. We willen dit 
gebied aantrekkelijker in richten en daarmee ook de randen 
van ons centrum verbeteren.

We zijn in de zomer van 2019 gestart met een 
gebiedsproces. In een bijeenkomst en tijdens 
rondwandelingen hebben inwoners en ondernemers 
meegedacht over de toekomst van het gebied. We 
hebben gehoord wat Veghelaren belangrijk vinden, welke 
vraagstukken spelen, welke knelpunten inwoners zien en 
welke wensen zij hebben. Op de projectwebsite 
https://stadhuisplein.losstadomland.nl hebben ook veel 
mensen hun ideeën aangedragen. Op basis van al deze 
informatie hebben we de eerste schetsen voor een nieuwe 
inrichting gemaakt, die we op 3 maart laten zien.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Markt 20   leveren en monteren van 

lichtreclame
 Houtsestraat 26  realiseren van een nieuwe inrit
 Koninginnelaan 141a  uitbreiden van een aanbouw
 Gaspeldoorn 1   starten van een 

hondendagopvang
 Kremselen  bouwen van een vrijstaand
 ongenummerd  woonhuis
 (kavel 13)  
 Vresselse-Akkers 2  kappen van een boom

Evenementenvergunning
 Sportpark de Neul  23 t/m 27 April  - Nationaal 

circus Barani

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Kamille 10  verbouwen van een woning
 Ollandseweg 139a   verbouwen van een 

woonboerderij

VERDAGINGSBESLUITEN

 Rogge 2   bouwen van een gezamenlijke 
carport

 Rogge 4   bouwen van een gezamenlijke 
carport

GEACCEPTEERDE SLOOPMELDINGEN

 Kremselen 11   verwijderen van 
asbesthoudende materialen 

ONTVANGEN MELDINGEN MOBIELE PUINBREKER

 Vresselseweg 40a  Mobiel breken 

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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