
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:
5 maart           : Commissievergaderingen
19 maart         : Raadsvergadering

UIT DE RAAD GELICHT

Bomenbeleid Meierijstad
Gemeente Meierijstad heeft op dit moment 115.000 
bomen in beheer. De laatste jaren is er veel veranderd 
op het gebied van duurzaamheid en klimaat, de kijk op 
de waarde van bomen voor mens en milieu, aanpak van 
overlast en ziektebestrijding. Sleutelwoorden in het nieuwe 
beleid zijn: de juiste boom op de juiste plek, klimaat- en 
toekomstbestendige bomen en groeiplaatsen en een 
bijdrage aan de biodiversiteit. 

Rapport ‘Kansen voor Kwaliteit’: afwegingskader 
vrijkomende (agrarische) bebouwing
Met nieuw beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing 
(VAB-beleid) wil gemeente Meierijstad zich sterk maken 
voor behoud en ontwikkeling van de kwaliteit en vitaliteit van 
het buitengebied. Ze wil stoppende agrarische ondernemers 
meer ruimte geven om een nieuwe bestemming te vinden 
voor hun bedrijf. 

Kinderen bereiden zich voor op de dag van de 
Kindergemeenteraad
Leerlingen van groep 7 van basisschool de Regenboog 
uit Schijndel hebben vorige week het spel Democracity 
gespeeld in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode. 
Dit spel is bedoeld als voorbereiding  op de dag van de 
Kindergemeenteraad die in het najaar gepland staat. 

Het doel van Democracity is om samen een stad/dorp te 
bouwen, letterlijk. Democracity bestaat uit een plattegrond 
met wegen, woonhuizen en 60 gebouwen. Om het spel 
Democracity te spelen richten de kinderen verschillende 
politieke partijen op. Zij ervaren tijdens het spel dat overleg, 
argumentatie, meerderheid en overeenstemming nodig 
zijn in een democratische samenleving. Ze maken op 
deze manier op spelenderwijs kennis met de gemeente 
en democratische besluitvorming. Dit jaar zijn er 6 
basisscholen uit Meierijstad die meedoen aan het spel en 
de dag van de Kindergemeenteraad. 
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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*
•  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 de gemeentelijke website.

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. 

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).

TOEGANKELIJK MEIERIJSTAD SCHOUWT 
130 WINKELS 

In maart start de Stichting 
Toegankelijk Meierijstad met het 
schouwen van ruim 130 winkels 
en evenementen in Meierijstad. 
Kersverse voorzitter Riens van Raaij 
van de stichting ziet het als zijn 
eerste grote uitdaging als voorzitter. 
“De bezochte adressen krijgen 
eerst een brief met daarbij de checklist waaraan gebouwen 
moeten voldoen om toegankelijk te zijn.” 

Verschillende beperkingen
Riens vindt het belangrijk dat mensen met een beperking 
als volwaardig lid van de samenleving mee kunnen 
doen. “Je staat er vaak niet bij stil waar mensen met een 
beperking tegen aan kunnen lopen. Zolang je niet in die 
wereld zit zijn veel dingen vanzelfsprekend. Daarom is 
deze schouw goed. Vrijwilligers van de stichting gaan in 
tweetallen op pad, en deze bestaan altijd uit minimaal 1 
persoon met een beperking. Zij bekijken de situatie, kijken 
naar zaken als, is er voldoende ruimte voor een scootmobiel 
om te draaien, zijn er hoge drempels, maar ze kijken ook 
naar de verlichting. We kijken naar de toegankelijkheid bij 
verschillende beperkingen, lichamelijk, visueel etc.” 

Sticker
“Als de winkel of het evenement goed bevonden is krijgen 
ze de toegankelijkheidssticker. Of ze krijgen een lijst met 
verbeterpunten. Het is een grote klus, we werken uitsluitend 
met vrijwilligers”, zegt Riens. “Maar we denken dat we 
aan het einde van het jaar ermee klaar zijn. We hopen 
natuurlijk dat we alle medewerking krijgen van de winkeliers 
en organisaties. Zo zorgen we er samen voor dat echt 
iedereen mee kan doen en mee kan blijven doen in onze 
samenleving.” 

VVV SINT OEDENRODE IS OP ZOEK NAAR 
VRIJWILLIGERS

VVV Sint-Oedenrode is op zoek naar vrijwilligers die 
één of twee dagdelen in de week willen werken. VVV 
Sint-Oedenrode is gehuisvest in het Museum Sint 
Paulusgasthuis aan de Kerkstraat in Sint Oedenrode 
en staat voor het bevorderen van toerisme, recreatie en 
vrijetijdsbesteding binnen Meierijstad. 
De werkzaamheden zijn: het ontvangen van de 
museumbezoeker, het helpen en informeren van de VVV 
klanten, verkoop van winkelartikelen en het bedienen van 
de kassa. U werkt altijd samen met een collega. 
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BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD      

NIEUWS UIT DE RAAD 

NIEUWS UIT DE BUURT 

VRAAG VAN DE WEEK

OVERIG NIEUWS

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

GEMEENTE MEIERIJSTAD
Stadhuisplein 1   www.meierijstad.nl
5461 KN Veghel   info@meierijstad.nl
tel:  14 0413       @gemeentemeierijstad
Voor storingen kunt u      @GemMeierijstad 
bellen 14-0413      @gemeentemeierijstad    

Leerlingen van basisschool de Regenboog genoten van deze 
leerzame ochtend
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De werktijden zijn van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 – 13.00 
uur of van 13.00 – 16.00 uur.  
Heeft u interesse? Dan kunt u contact opnemen met 
Bernadette Keetels, coördinator VVV Sint Oedenrode en 
Schijndel, E: bkeetels@meierijstad.nl T: 06-12357769.

DOE MEE MET DE LANDELIJKE OPSCHOONDAG

Gaat u ook aan de slag tijdens de Landelijke Opschoondag? 
Iedereen kan meedoen aan de Landelijke Opschoondag. 
Jong en oud, van individu tot vriendengroep, collega’s 
of basisschool. Meer dan honderdduizend Nederlanders 
komen in actie voor een schone buurt. 

Meedoen met deze grote voorjaarsschoonmaak is 
eenvoudig én waardevol. Niemand houdt van een vervuilde 
omgeving. Daarom maken we samen heel Meierijstad 
schoon.

Wat is het?
De Landelijke Opschoondag vindt jaarlijks plaats en is een 
dag waarop iedereen samen met hun buren, vereniging, de 
sportclub, school of collega’s de buurt schoonmaken.

Wanneer is het?
In Meierijstad gaan we op 3 data aan de slag: woensdag 18 
maart, vrijdag 20 maart en zaterdag 21 maart 2020.

Zo doet u mee!
  Meldt uw schoonmaakactie aan via    

www.meierijstad.nl/lod  
 Ontvang gratis opruimmaterialen
 Nodig zo veel mogelijk deelnemers uit
 Ga samen aan de slag

De gemeente zorgt voor handschoenen, knijpers en 
afvalzakken, en natuurlijk voor iets lekkers als dank voor jullie 
deelname. Ook halen we het zwerfafval gratis voor je op.

Doe mee en meldt uw school, (buurt) vereniging, club, 
vriendengroep of bedrijf vóór 2 maart a.s. aan.

STEM  OOK MEE VOOR DE NATIONALE
VRIJWILLIGERSPRIJZEN

Stichting Rondom d’n Toren, 
Werkgroep Spoordijk uit de 
Bunders Veghel en Dagbesteding 
De Ontmoeting uit Wijbosch 
dingen mee naar de Nationale 
Vrijwilligersprijzen. Tot en met 
22 maart kan iedereen op 
deze initiatieven stemmen via 
www.vrijwilligersprijzen.nl. Ze maken dan kans op een 
Publieksprijs van € 2.500,- uit handen van minister Hugo de 
Jonge.

GEZOCHT: BEDRIJVEN EN BEROEPEN VOOR 
MEIERIJSTAD ON STAGE

Op 4 maart vindt het Beroepenfeest ‘VMBO On Stage’ 
voor VMBO leerlingen van 
het Fioretti College en 
het Elde College plaats. 
Leerlingen en bedrijven en 
beroepsbeoefenaren gaan dan met elkaar in gesprek om 
zich wederzijds te oriënteren op mogelijk toekomstige 
kansen. Alle beroepen en bedrijven zijn welkom, maar 
specifi ek zijn we nog op zoek naar bedrijven in de 
groensector, persoonlijke verzorging en retail. Wilt u ook 
investeren in toekomstig personeel voor uw bedrijf of 
beroep? Meldt u dan aan via mail@meierijstadonstage.nl. 
Voor bedrijven/beroepsbeoefenaren is deelname kosteloos. 
Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.meierijstadonstage.nl. 

STEMMEN OP UW FAVORIETE SPORTER 

De Sportraad Meierijstad en de 
gemeente organiseren op zondag 
29 maart voor het tweede jaar de 
Sport Awards Meierijstad in en 
rondom ’t Spectrum in Schijndel. De 
voorbereidingen zijn in volle gang. Er 
zijn maar liefst 57 kampioenen (34 
volwassenen, 23 jeugd) en 45 (25 volwassenen, 20 jeugd) 
genomineerden in 5 categorieën aangemeld! 

Een onafhankelijke jury bepaalt voor de genomineerde 
sporters de winnaar per categorie. Zij ontvangen op 29 
maart een Sport Award. De kampioenen worden op die dag 
gehuldigd.  

Stem mee voor de publieksprijs
U kunt alle genomineerden per categorie zien op 
www.sportawardsmeierijstad.nl. Alle inwoners van 
Meierijstad kunnen tot 23 maart hun stem uitbrengen via 
deze website. Er wordt een publieksprijs voor de jeugd en 
voor de volwassenen uitgereikt. Op 29 maart wordt tijdens 
de Sport Awards bekend gemaakt wie deze publieksprijzen 
hebben gewonnen.

Feestprogramma
De Sportraad Meierijstad en de gemeente zijn trots op 
alle sporters, verenigingen en vrijwilligers, die het mogelijk 
maken om dag in dag uit te sporten. En dat mag gevierd 
worden! Om 14.00 uur start het feestprogramma waarbij 
de sportverenigingen zich presteren met workshops, 
demonstraties en clinics. 
Als hoogtepunt worden de jeugdige kampioenen, in de 
leeftijdscategorie 5 tot 18 jaar gehuldigd en wethouder Coby 
van der Pas maakt deze dag de genomineerde winnaars 
en de publieksprijzen 2019 bekend. In de avond gaat het 
feest verder voor de volwassenen met de huldiging van 
de kampioenen, de bekendmaking van de genomineerde 
winnaars en de publieksprijs 2019 voor volwassenen. 

DINSDAG 10 MAART: INLOOPAVOND 
NATUUR- EN LANDSCHAPSVISIE 

Gemeente Meierijstad wil samen met de inwoners een 
visie ontwikkelen op de groene ontwikkeling van het 
buitengebied. Om te komen tot een breed gedragen visie, 
organiseren we een inloopavond op dinsdag 10 maart van 
18.30 uur tot 21.30 uur in het gemeentehuis van Veghel. 
Alle inwoners die zich bij de inrichting en het gebruik van 
het buitengebied betrokken voelen, zijn welkom.

Het omvangrijke buitengebied van de gemeente Meierijstad 
is behalve woon- en werkgebied ook een belangrijk recreatief 
uitloopgebied en leefgebied voor fl ora en fauna. Natuur en 
landschap zijn beeld- en kwaliteitsbepalende onderdelen 
van onze leefomgeving en als zodanig van invloed op onze 
(geestelijke en lichamelijke) gezondheid. Het is daarom 
belangrijk dat natuur en landschap aantrekkelijk is en 
uitnodigt om er te verblijven en er van te genieten. Tijdens 
de inloopavond op 10 maart halen we verhalen op over het 
buitengebied en inventariseren we wensen en ideeën die we 
kunnen gebruiken voor het opstellen van de visie.

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

KOM MAAR OP MET DAT LEUKE INITIATIEF!

De gemeente wil het gevoel van verbondenheid binnen Meierijstad graag verder ontwikkelen. Daarom faciliteren we 
initiatieven die hieraan bijdragen. 

DOET U MEE?
Heeft u een leuk idee om de verbinding tussen onze 13 kernen te versterken? Lees dan verder! Wij denken bijvoorbeeld aan 
een sporttoernooi, concert, tentoonstelling of fietstocht. Natuurlijk zijn het maar voorbeelden. 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 komt u in aanmerking voor een bedrag van maximaal € 2.000,00:

• De activiteit draagt op een positieve manier bij aan de zichtbaarheid van Meierijstad.
• Het moet gaan om een activiteit of evenement georganiseerd door mensen of organisatie uit Meierijstad. 
• Uw aanvraag moet uiterlijk 30 september 2020 ingediend zijn.
• De activiteit moet voor 31 december 2020 plaatsvinden. 
• 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. Maximaal 50% van kosten met een maximum van € 2.000,00. Inzet vrijwilligers-uren 

vertalen in geld (als cofinanciering).

WAT MOET U DOEN?
Ga naar onze website www.meierijstad.nl/verbinding en meldt u aan via het beschikbare projectformulier. Binnen zes 
weken 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!

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Jasmijnstraat 11 en 11A  kappen van bomen
 Boskantseweg 28  uitbreiden van bijgebouwen
 diverse locaties  kappen van 6 bomen
 te Meierijstad 

Evenementenvergunning
 Ritaplein   16 augustus   - Elvis Presley 

Memorial Day
 Sint-Oedenrode 6 juni  - 56e ELE Rally
 Kerkstraat 18   22 tot en met 26 augustus  - 

Kermis 2020
 Kerkstraat 18  21 augustus  - pre party kermis

WILT U BIJDRAGEN AAN DE VERBONDENHEID 
VAN DE 13 KERNEN?
KOM MAAR OP MET DAT LEUKE INITIATIEF!
De gemeente wil het gevoel van verbondenheid binnen
Meierijstad graag verder ontwikkelen. Daarom faciliteren 
we initiatieven die hieraan bijdragen.

DOET U MEE?
Heeft u een leuk idee om de verbinding tussen onze
13 kernen te versterken? Lees dan verder! Wij denken
bijvoorbeeld aan een sporttoernooi, concert, 
tentoonstelling of fi etstocht. Natuurlijk zijn het maar 
voorbeelden. 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 komt u in 
aanmerking voor een bedrag van maximaal € 2.000,-:
•  De activiteit draagt op een positieve manier bij aan de 

zichtbaarheid van Meierijstad.
•  Het moet gaan om een activiteit of evenement 

georganiseerd door mensen of organisatie uit 
Meierijstad.

•  Uw aanvraag moet uiterlijk 30 september 2020 
ingediend zijn.

• De activiteit moet voor 31 december 2020 plaatsvinden.
•  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)
organisatie 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 cofi nanciering. Maximaal 50% 
van kosten met een maximum van € 2.000,-. Inzet 
vrijwilligers-uren vertalen in geld (als cofi nanciering).

WAT MOET U DOEN?
Ga naar onze website www.meierijstad.nl/verbinding en
meldt u aan via het beschikbare projectformulier. Binnen
zes weken 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: MELD INITIATIEVEN AAN VOOR 
VERSTERKING VERBINDING 13 KERNEN 

VERLEENDE VERGUNNINGEN

 Rijtvenweg 5   (uitgebreid) oprichten van een 
huisvestingsgebouw

 Kremselen 20  bouwen van een woning
 Burgemeester van  kappen van houtopstanden
 Oerlehof 10 
 

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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