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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

BEELDVORMENDE AVOND 8 OKTOBER

Op het programma staat:
• Armoede en schulden
Hoe kan een oplossing gevonden worden voor een 
problematische situatie? Wat zijn de resultaten van het 
gemeentelijk beleid van de afgelopen 2,5 jaar? Wat is de 
huidige stand van zaken? Wat vinden samenwerkende 
partners hiervan?

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 

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
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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    

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

2 oktober 2020

Gebruik van mondkapjes
Iedereen vanaf 13 jaar  wordt geadviseerd een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes.

Daarnaast zijn mondkapjes op bepaalde plaatsen verplicht.

Zo gebruik je een mondkapje:

Was mondkapjes van stof op 60 graden,
liefst na elk gebruik.

Wegwerpmondkapje? Gooi deze weg bij
het restafval.

Waar draag ik een mondkapje?

Mondkapjes zijn verplicht in:
•   Openbaar vervoer
•   Touringcars
•   Vliegtuigen

Mondkapjes worden dringend aangeraden in:
•   Publieke binnenruimtes, zoals winkels,

supermarkten, musea, bibliotheken, bioscopen,
theaters, restaurants en benzinestations.

Welke mondkapjes zijn geschikt?

•   Gebruik een niet-medisch mondkapje
•   Het is ook mogelijk om zelf een mondkapje te

maken. Kijk op: rijksoverheid.nl/mondkapjes

Meer informatie over mondkapjes vind je op: rijksoverheid.nl/mondkapjes

Houd je altijd aan de basisregels:

Ben je ook benauwd en/of 
heb je koorts? Dan moeten 
alle huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Blijf thuis.

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

Vermijd drukke
plekken.

Houd 1,5 meter
afstand.

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je 
elleboog.

Gebruik alleen niet-medische mondkapjes.

Raak het mondkapje alleen met schone handen aan.

Pak het mondkapje alleen vast bij de elastieken.

Zorg dat je neus, mond en kin bedekt zijn.

Houd het mondkapje zo veel mogelijk op.

Raak het mondkapje zo min mogelijk aan.
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BESTEMMINGSPLAN ‘LANDELIJK GEBIED,
HERZIENING BORNE 27’ EN BESLUIT 
HOGERE WAARDE WET GELUIDSHINDER

Het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, herziening Borne 27’ 
ligt samen met het besluit Hogere waarde Wet geluidhinder 
(Wgh) met ingang van 2 oktober tot en met 12 november 2020 
ter inzage in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel, 
gedurende openingstijden. Tevens is het bestemmingsplan 
elektronisch raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, herziening Borne 
27’ voorziet in de oprichting van een bedrijfswoning aan 
Borne 27 te Schijndel. Voor de mogelijkheid om beroep in te 
stellen tegen het bestemmingsplan en/of het besluit Hogere 
waarde Wgh, kunt u de volledige bekendmaking raadplegen 
op www.offi  cielebekendmakingen.nl.

VASTSTELLING VAN BESTEMMINGSPLAN “
VEGHEL-WEST, HERZIENING HEILIG HARTPLEIN 16-22”

Op 24 september 2020 heeft de gemeenteraad van 
Meierijstad bestemmingsplan “Veghel-West, herziening 
Heilig Hartplein 16-22” vastgesteld. Voor het Heilig 
Hartplein 16-22 is een bouwplan opgesteld dat voorziet 
in de realisatie van 18 appartementen, 12 patiowoningen 
en een parkeergarage. Dit bouwplan paste niet binnen 
het geldende bestemmingsplan, daarvoor moest het 
bestemmingsplan aangepast worden.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage in 
het gemeentehuis in Veghel van 1 oktober tot en met 
11 november 2020, gedurende de openingstijden. 
Belanghebbenden die eerder een zienswijze gegeven 
hebben op het ontwerp bestemmingsplan kunnen beroep 
instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de Raad van State.
Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het 
bestemmingsplan kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.offi  cielebekendmakingen.nl.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Hazelaarstraat 54  kappen van vier eiken
 Vresselseweg 12  aanleggen van een uitrit
 Grote Beurs 1   bouwen van een schuur met 

mantelzorgwoning
 Dommelstraat 20   herbouwen van zwembad de 

Neul
 Sterrebos 9  plaatsen van een woonunit
 Schijndelseweg 38   vellen van 13 esdoorns en 1 

berk
 Mater Lemmensstraat 31  kappen van 2 bomen

Ingetrokken aanvraag
 Dommelrodelaan 3   creëren van 3 twee 

kamerappartementen

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 IJsvogel 17   bouwen van een woning
 Calsstraat 1  realiseren van een overkapping
 Oranje-Nassaulaan 267  kappen van 2 Eiken bomen

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

 Corridor 3c   uitbreiden van het  bedrijf met 
dagbesteding voor mensen met 
zorg

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.

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

•  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 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 13 oktober, 12.00 uur. 
De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

GEZAMENLIJKE COMMISSIE 15 OKTOBER 

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

begrotingswijzigingen 2020
•  Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-

2024 gemeente Meierijstad.

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 14 oktober, 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.
  

VIDEO MEE IN DE RAAD -GEBIEDSVISIE 
MOLENHEIDE

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 Gebiedsvisie Molenheide in 
Schijndel. Wat is het voorstel, wat vinden inwoners en wat 
stemt de raad?
De video’s zijn te vinden op het Facebook- en 
YouTubekanaal van de gemeente Meierijstad. 

AANDACHT VOOR ELKAAR IN HET KADER 
VAN CORONA

Corona heeft Meierijstad hard 
geraakt. Het staat voor velen van 
ons voor een erg moeilijke periode 
in ons leven. Er zijn mensen uit 
onze naaste omgeving ernstig ziek 
geworden en sommigen overleden. 
Mensen hebben hun baan verloren 
of hun bedrijf is in moeilijkheden 
terechtgekomen. Diploma-uitreikingen, feestjes, 
familiebijeenkomsten en veel andere dingen die het leven 
mooi maken gaan niet door.

Tegelijkertijd zijn er sinds de uitbraak van corona door 
het hele land hartverwarmende initiatieven waarbij 
Nederlanders er voor elkaar zijn. Daarom start 6 oktober 
een periode waarin we als Nederlanders ‘aandacht voor 
elkaar’ hebben.
In deze periode is er aandacht voor elkaars verdriet, 
teleurstellingen en andere gevolgen die mensen ervaren 

door corona. Het wordt ook een tijd waarin we vooruit gaan 
kijken: hoe helpen we elkaar hier doorheen en er weer 
bovenop? 
  
Het kabinet heeft gemeenten en maatschappelijke 
organisaties opgeroepen om activiteiten te organiseren 
in het kader van ‘aandacht voor elkaar’, bedrijven en 
particulieren wordt gevraagd om, binnen de mogelijkheden 
die zij hebben, hun voorbeeld te volgen. 

Burgemeester Kees van Rooij heeft een comité uit de 
samenleving opdracht gegeven na te denken over hoe er op 
een gepaste manier aandacht aan de coronacrisis besteed 
kan worden. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

MAAND VAN DE MARKT: 
WAT EEN BETROKKENHEID! 

Dat Rooienaren zich betrokken 
voelen bij de Markt is duidelijk. 
Veel bewoners, ondernemers, 
organisaties en bezoekers bogen 
zich dertig dagen lang over de vraag hoe de Markt in Sint-
Oedenrode er in de toekomst uit moet komen te zien.  In 
totaal hebben we bijna 500 reacties ontvangen en hebben 
nog eens 171 mensen meegedaan met de bijeenkomsten. 
Een fantastisch resultaat waar we erg blij mee zijn! Via deze 
weg danken we iedereen die van zich heeft laten horen. 
Samen maken we van het plein een nog mooiere plek waar 
iedereen graag komt en verblijft.

Bekijk de video impressie                                                                                                                  
Tijdens de Maand van de Markt konden gebruikers van het 
plein op allerlei manieren meedenken over de toekomst 
van de Markt. Tijdens digitale en fysieke bijeenkomsten, 
maar ook met behulp van doorlopende activiteiten zoals de 
enquête, de ontwerpkrant, de bierviltjes en ansichtkaarten 
en de ideeënkar. De Odendaelse dagbesteding ‘t Palet 
heeft zelfs op eigen initiatief een moodboard gemaakt! Van 
de Maand van de Markt is een afrondende video gemaakt. 
Hiermee geeft het projectteam een impressie van alles wat 
er is gebeurd, de resultaten en het vervolg. Bekijk de video 
op www.marktsint-oedenrode.nl. 

Hoe nu verder?                                                                                                                                          
Met het afronden van de Maand van de Markt eindigt niet 
het proces. De resultaten van de Maand van de Markt 
worden gebundeld in een oogstboek. Het ontwerpteam gaat 
vervolgens aan de slag om verschillende ontwerpschetsen 
te ontwikkelen. Deze schetsen worden opnieuw getoetst bij 
de gebruikers van het plein. Houd de website in de gaten 
voor het oogstboek en nieuws over het verdere proces.

RIOOLREINIGING EN INSPECTIE 

In de maanden oktober, november en december laat de 
gemeente een deel van het rioolstelsel inspecteren en 
reinigen. 
De planning ziet er als volgt uit:

Week 42/43:  Markt Sint-Oedenrode, Putsteeg Schijndel
Week 43/44/45:  de Borne Schijndel
 ’t Loefensteyn en Dommelrode, 
 Sint-Oedenrode
Week 46/47/48:  wijk Boschweg, Schijndel
Week 49/50/51:  vrijwel gehele kom van stelsel in Nijnsel

De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 
7:00 en 18:00 uur en worden uitgevoerd door Nieuwco B.V. 
Als een straat aan de beurt is krijgen aanwonenden een 
brief van de aannemer. Daarin staat nadere informatie over 
de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden kan het 
daardoor voorkomen dat de straat even geblokkeerd is voor 
het verkeer.
Als u vragen heeft kunt u bellen met de gemeente, 
telefoon 14 0413. U kunt ook een melding maken via de 
Mijngemeente app.
Voor de actuele planning en vragen over de uitvoering 
verwijzen wij u naar de site van Nieuwco B.V.; 
www.nieuwco.nl.
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