
•  Verordening Stimuleringsregeling Duurzaamheid 
ondernemers en verenigingen 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 op www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

GEZAMENLIJKE COMMISSIE 15 OKTOBER 

Op de agenda staat:
•  2e bestuursrapportage en daarbij behorende 

begrotingswijzigingen 2020
•  Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-

2024 gemeente Meierijstad.

BEELDVORMENDE AVOND 27 OKTOBER

Op het programma staat:
• Herinrichting Markt Sint-Oedenrode
Wat is er opgehaald gedurende de maand van de Markt? 
Zijn er aanvullingen waarmee nog rekening te houden? Wat 
zijn de gedachten over het vervolgproces?

• Sociaal economische visie Meierijstad
Wat is de stand van zaken? Welke accenten wil Meierijstad 
de komende 10-15 jaar zetten voor haar sociaal 
economische ontwikkeling?

Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griffi  e (e-mail griffi  e@
meierijstad.nl of tel. 14 0413). Inspreken is ook mogelijk 
over onderwerpen die niet op het programma staan. De 
spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker. Aanmelding 
is mogelijk tot 26 oktober, 12.00 uur.

Meepraten?
Heeft u een vraag of opmerking tijdens de beeldvormende 
avond? Stuur dan op deze avond een sms of Whatsapp 
bericht. Het telefoonnummer verschijnt tijdens de livestream 
in beeld. 

UIT DE RAAD GELICHT

Vastelling Verordening tot wijziging van de 
Participatieverordening Meierijstad 2017 (2e wijziging)
Per 1 januari 2021 wijzigt de Participatiewet op het 
onderdeel Individuele studietoeslag. Veel studenten hebben 
een bijbaan om hun studie te betalen. Studenten met een 
beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. 
De studietoeslag is bedoeld voor studenten van wie is 
vastgesteld dat ze niet in staat zijn het minimumloon te 
verdienen. Voorstel is om de Participatieverordening 
Meierijstad 2017 aan te passen.

Vastelling Verordening Stimuleringslening 
Duurzaamheid Ondernemers en Verenigingen 
Meierijstad
Deze regeling is voor ondernemers en verengingen in 
Meierijstad. Het is een aanvulling op de stimuleringslening 
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GEEN PUBLIEK BIJ RAADSBIJEENKOMSTEN

Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen is er 
helaas geen mogelijkheid voor publiek – met uitzondering 
van insprekers -  om de vergaderingen bij te wonen. 
Belangstellenden kunnen de vergadering, zoals gebruikelijk, 
via de livestream (www.meierijstad.nl/videoregistraties) 
volgen. 
Voor actuele informatie kijk op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

TERUGBLIK BEELDVORMENDE AVONDEN

In de afgelopen week zijn twee beeldvormende avonden 
gehouden (7 en 8 oktober). Wilt u weten wat besproken is? 
U kunt de vergaderingen terugkijken via www.meierijstad.
nl/videoregistraties. Bij het terugkijken kunt u kiezen voor 
automatische ondertiteling. 

COMMISSIES 14 OKTOBER

MENS EN MAATSCHAPPIJ 
Op de agenda staat:
•  Toestemming aan college voor instemming 

aanpassingen Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart 
voor Brabant *

•  Toestemming aan het college voor aanpassing 
gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch 
Informatie Centrum *

•  Verordening tot wijziging participatieverordening 
gemeente Meierijstad 2017 (2e wijziging)

RUIMTE, ECONOMIE EN BEDRIJFSVOERING
(aansluitend aan commissie Mens en Maatschappij)
Op de agenda staat:
• Vaststelling bestemmingsplannen:
 -  Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening 

Boekelseweg 12-14’ te Erp *
 - Bestemmingsplan ‘Willibrordushoek 1, Eerde’ *
 -  Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening 

Pastoor Clercxstraat ong.’ in Zijtaart *
•  Grondexploitaitie ‘de Vossenberg’ voor ontwikkeling 

gebied ‘de Vossenberg’ te Schijndel 
•  Verordening bedrijfsinvesteringszones 2021-2025 

vastgoedeigenaren centrum Veghel en verordening 
bedrijfsinvesteringszones 2021-2025 ondernemers 
centrum Veghel *

voor particuliere woningeigenaren. De regeling draagt bij 
aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Dit is 
in lijn met het uitvoeringsprogramma Duurzaamheidsvisie 
Meierijstad. Voorstel is om de verordening vast te stellen.

VERGADERSTUKKEN

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

  
VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

14 oktober:  Commissie Mens en Maatschappij
14 oktober:   Commissie Ruimte, Economie en 

Bedrijfsvoering
15 oktober:    Gezamenlijke commissie Ruimte, Economie en  
  Bedrijfsvoering en commissie Maatschappij
27 oktober:  Beeldvormende avond
5 november: Raadsvergadering

INFORMATIE GRIFFIE

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

DE CORONAMELDER APP

De CoronaMelder app werkt vanaf zaterdag 
10 oktober in heel Nederland. Als u de app installeert op 
uw mobiele telefoon, krijgt u een bericht als u enige tijd in 
de buurt bent geweest van iemand die besmet is met het 
coronavirus. Ook geeft de app advies over wat u dan het 
beste kunt doen. Dit verlaagt het risico dat u onbewust 
andere mensen in uw omgeving besmet.
Hoe meer mensen CoronaMelder gebruiken, hoe meer 
mensen waarmee de besmette persoon in contact is 
geweest op deze manier een waarschuwing krijgen. Dit 
helpt om samen het coronavirus onder controle te krijgen. 

CoronaMelder is zo 
ontwikkeld dat zo min 
mogelijk persoonlijke 
gegevens worden verzameld 
en gebruikt. Zo vraagt de 
app niet om een naam of 
e-mailadres en worden geen 
locatiegegevens gebruikt. 

3 Kolommen  van 82,6 mm breed
Lettertype Arial Regular

Platte tekst 9 pt 
interlinie 12 pt

Subkop Arial Regular 9 pt interlinie 13  hoofdletter 
achtergrond blauw zoals voorbeeld

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    
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Als u CoronaMelder gebruikt, weet de app daardoor:
• niet wie u bent;
• niet waar u zich bevindt;
•  niet wie de andere mensen zijn die CoronaMelder 

gebruiken.
Meer weten? Kijk op www.coronamelder.nl

BLADKORVEN

De herfst is weer begonnen 
en dat is te zien aan de 
bladeren die vallen. In de 
verschillende kernen zijn 
bladkorven geplaatst. De 
korven zijn bedoeld voor het blad van gemeentebomen en
het blad van de bomen uit je eigen tuin, maar niet voor 
takken of struiken. Deze kun je (gratis) wegbrengen naar de 
milieustraat. De bladkorven worden wekelijks leeggemaakt 
tot aan de kerst.
Als er ander afval in de bladkorf ligt dan waarvoor deze 
bestemd is, krijgt de korf een ‘gele kaart’. Deze wordt op de 
korf bevestigd. Als er vervolgens wederom ander afval in 
komt te liggen,
verwijdert de gemeente de bladkorf. Kijk voor meer 
informatie en de locaties van de bladkorven op: 
www.meierijstad.nl/kaartbladkorven.

CAMPAGNE MEIERIJSTAD ISOLEERT GAAT 
DOOR DEZE WINTER 

In november 2019 zijn we gestart met de campagne 
Meierijstad Isoleert. Samen met Energiecoöperatie 
Meierijstad (ECM) en de Verbinding hebben we 
18 informatieavonden georganiseerd en inwoners 
geïnformeerd via sociale media en de website 
www.isolatiestad.nl. Inmiddels hebben zo’n 700 
woningbezitters advies en een offerte gekregen. 
Honderden tonnen CO2 worden inmiddels bespaard en 
woningeigenaren genieten van een comfortabelere woning 
met lagere stookkosten.

Ook deze winter gaan we door met de campagne. 
Indien u uw woning wilt laten isoleren kunt u nog steeds 
meedoen. Er komt gratis een expert bij u aan huis en 
de offerte is geheel vrijblijvend. Indien u twee of meer 
isolerende maatregelen laat uitvoeren dan kunt u tot 31 
december 2020 subsidie krijgen vanuit de Subsidieregeling 
Energiebesparing Eigen Huis.

Dus heeft u interesse in spouw-, vloer-, of dakisolatie of 
wilt u uw glas vervangen door HR++ of Triple glas (met 
kozijnen), schrijf u dan in op www.isolatiestad.nl of stuur 
e-mail naar marc@verbindingmakers.nl. Er krijgt dan een 
advies en u een geheel vrijblijvende offerte. 

Dus: Doe mee!

HANG AFVALZAKKEN (VOOR PLASTIC, METAAL 
EN DRANKKARTON) NIET TE VROEG BUITEN

Wij ontvangen 
regelmatig klachten 
dat inwoners de 
afvalzakken voor 
plastic afval ruim voor 
de ophaaldag aan de 
straat zetten of aan 
deze ringen hangen. 
Dit geeft overlast voor 
omwonenden.

Zet al uw afval vóór 7.30 uur aan de straat op de 
inzameldatum
We zien nu nog te vaak dat de afvalzakken  al veel 
eerder aan de straat wordt gezet. Dat geeft een rommelig 
straatbeeld. De afvalzakken kunnen openscheuren. 
Hierdoor kan rommel over straat waaien. Daarnaast trekken 
open zakken ook dieren en ongedierte aan. Dat is vervelend 

voor omwonenden. Sluit de zakken goed en zet het afval 
daarom het liefst zo laat mogelijk aan de straat. Maar in elk 
geval vóór 7.30 uur op de inzameldatum.

Tip: download de app AfvalWijzer
Meer informatie over afvalinzameling, zoals inzameldagen 
en tips om uw afval te scheiden? U vindt het op www.
mijnafvalwijzer.nl. Of download nu gratis de app AfvalWijzer. 
U ontvangt een melding wanneer u welk afval kunt 
buitenzetten. Zo vergeet u niet uw afvalzakken buiten te 
zetten! 

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
‘BOSCHWEG 114 – 118 SCHIJNDEL’

De gemeenteraad heeft bij besluit van 24 september 2020 
het bestemmingsplan “Boschweg 114 – 118 Schijndel” 
vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 
maandag 12 oktober tot en met maandag 22 november 
2020 ter inzage.

Aan de Boschweg 114 staat de Rozenkranskerk die 
sinds 2013 aan de eredienst is onttrokken. Er is een plan 
ontwikkeld om de kerk, de pastorie en de achterliggende 
tuin te herontwikkelen. 
Het plan bestaat uit:
• maximaal 33 zorgappartementen in het kerkgebouw;
• 1 woning (tinyhouse) in de doopkapel;
• 7 appartementen in de pastorie;
• 8 (patio)woningen in de pastorietuin. 
Het bestemmingsplan ‘Boschweg 114 – 118 Schijndel’ biedt 
voor deze ontwikkeling een juridische regeling.
Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het 
bestemmingsplan, kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.

UITREIKING 150STE CERTIFICAAT GROEN LICHT! 

Afgelopen week hebben vier kinder- en 
peuteropvanglocaties in Meierijstad het keurmerk Groen 
Licht gekregen. Het certificaat Groen Licht! wordt uitgereikt 
als de verkeersveiligheid goed tot uitstekend geborgd is. In 
Meierijstad is dit certificaat uitgereikt aan:
• Kinderopvang De Blokkendoos (Schijndel);
• Peuteropvang De Rakkers (SPV, Veghel)
•  Peuteropvang De Speelbal (SPV in bs Bernadette, 

Veghel)
•  Peuteropvang De Speelhoek (SPV in bs Sint Nicolaas, 

Boerdonk/Erp)

Een resultaat om trots op te zijn, want Meierijstad heeft in 
samenwerking met de kinderopvang en Edux (Ulvenhout/ 
Eindhoven) inmiddels een groot netwerk Groen Licht! voor 
verkeersveiligheid in de kinderopvang opgebouwd. 
De gemeente telt maar liefst 25 gecertificeerde 
kinderdagverblijven/peuteropvanglocaties met het keurmerk 
Groen Licht! van de (in totaal) 50 locaties in Meierijstad. 
Er zijn in Noord-Brabant totaal 152 gecertificeerde 
kinderdag- en peuteropvanglocaties waar de aandacht voor 
verkeersveiligheid goed tot uitstekend is geborgd.

75 JAAR VERENIGDE NATIES 
 
De gemeente besteedt in de week van 19 tot 24 oktober 
aandacht aan 75 jaar Verenigde Naties.
In die week wordt ’s avonds bij het bestuurscentrum in Sint-
Oedenrode blauw uitgelicht. Ook wordt op diverse plekken 
de VN-vlag gehesen.  

75 Jaar geleden werd Nederland bevrijd. Op 24 oktober 
1945 werd door 51 landen de Verenigde Naties opgericht, 
inmiddels zijn er 193 landen lid van de VN.  
 
De VN zoals wij die nu kennen, richt zich op vijf 
kernactiviteiten:  
1. Vrede en Veiligheid 
2. Economische en Sociale ontwikkeling 
3. Mensenrechten 
4. Humanitaire zaken 
5. Internationaal recht 
 
Tussen 19 en 24 oktober staat men wereldwijd stil bij 
het 75-jarig bestaan van de VN. Juist nu een pandemie 
mensen wereldwijd treft, wordt eens te meer duidelijk hoe 
internationaal we verbonden zijn en hoe kleine daden van 
solidariteit en medemenselijkheid een groot verschil kunnen 
maken.  

Wethouder Harry van Rooyen reikte afgelopen week het 150e 
certificaat Groen Licht! uit op de Blokkendoos in Schijndel. 

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Schietbergweg 22   plaatsen van een woonunit
 (perceel 1100)  
 Waterwilg 24  bouwen van een woonhuis
 Nijnselseweg 26   plaatsen van reclame op 

bedrijfspand
 Bakkerpad 6   bouwen van een woonhuis en 

bijgebouw
 Noordelijke randweg  plaatsen van lichtmastreclame
 mast Nr 37  

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Koeveringsedijk 5  bouwen van 8
 027 t/m 5 034   vakantiebungalows
 Spierkesweg 9 a   milieu neutraal uitbreiden en 

verbouwen van een varkensstal
 Jekschotseweg 34  bouwen van een bijgebouw
 Huisakkerweg 12B  bouwen van een woning
 Huisakkerweg 12A   bouwen van een woning
 Erica 1  wijzigen van een bedrijf 

ONTVANGEN MELDING ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

 Rijtvenweg 12  uitbreiden van een loods

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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