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hoe de agendapunten in de raad te behandelen (hamerof bespreekstuk). Een hamerstuk betekent dat fracties
akkoord zijn met het voorstel. In de raad wordt hierover niet
meer gesproken. Een bespreekstuk wordt wel in de raad
besproken.

Gedeeltelijke lockdown
Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Om corona onder controle te krijgen,
is ingrijpen noodzakelijk. Per 14 oktober 22.00 uur gelden daarom de volgende maatregelen:
Heb je klachten?
Blijf thuis.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukke
plekken.

Was vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

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

Groepen
Binnen: max. 30 personen per
ruimte (incl. kinderen t/m 12 jaar).
Groep van max. 4 personen of
1 huishouden.

Thuis

Vervoer en vrije tijd
Ontvang max. 3 personen per
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Reis zo min mogelijk binnen
Nederland en naar het buitenland.

Volg de regels die gelden voor
quarantaine en isolatie.

In het ov is het dragen van een
mondkapje verplicht.

Buiten: groep van max. 4
personen of 1 huishouden.
Op doorstroomlocaties,
bijvoorbeeld musea, bibliotheken en monumenten: groep
van max. 4 personen of 1
huishouden. Bezoek is op basis
van reservering per tijdsvak.

Horeca en evenementen
Eet- en drinkgelegenheden
sluiten.
Afhaalrestaurants blijven open.
Geen verkoop en bezorging van
alcohol na 20.00 uur.
Verbod op evenementen, met
uitzondering van onder andere
markten en demonstraties.

Winkelen en boodschappen

Alcoholverbod na 20.00 uur.
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en
nuttigen in de openbare ruimte.
Speciale winkeltijden voor
mensen met een kwetsbare
gezondheid.

BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD
BEELDVORMENDE AVOND 27 OKTOBER

Op het programma staat:
• Herinrichting Markt Sint-Oedenrode
Wat is er opgehaald gedurende de maand van de Markt?
DEnog
BUURT
Zijn NIEUWS
er aanvullingenUIT
waarmee
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?
VRAAG
VAN DE WEEK

In het vo, mbo en ho draagt
iedereen een mondkapje buiten
situaties ook in
de les. In specifieke
speci
leslokalen.

Sport met max. 4 personen, op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m
17 jaar zijn uitgezonderd.

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.
ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

Sport

Geen wedstrijden. Topsporters
zijn uitgezonderd.
Contactberoepen: klanten
worden gevraagd zich te
registreren.

Bent u benieuwd hoe de vergaderingen zijn verlopen?
NIEUWS
UIT terugkijken
DE RAAD
U kunt
de vergaderingen
via
www.meierijstad.nl/videoregistraties. Bij het terugkijken kunt
u kiezen voor automatische ondertiteling.

Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griﬃe (e-mail griﬃe@
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.
OVERIG
NIEUWS

Onderwijs

Winkels sluiten uiterlijk om
20.00 uur. Supermarkten en andere
winkels die levensmiddelen
verkopen, zijn uitgezonderd.

3 Kolommen van 82,6 mm breed
Lettertype Arial Regular
TERUGBLIK COMMISSIES
Platte tekst 9 pt
interlinie 12 pt
Op 14 en 15 oktober zijn de onderwerpen voor de
Subkop
Arial
Regular
9 pt interlinie
13 hoofdletter
raadsvergadering van 5 november
in de commissies
achtergrond
blauw
zoals
voorbeeld
behandeld. De commissies hebben advies uitgebracht over

Geen publiek bij sport.
Sluiting van sportkantines,
douches en kleedkamers.

RAADSVERGADERING 5 NOVEMBER
De raad neemt op 5 november een besluit over de
onderwerpen die op 14 en 15 oktober in de commissies zijn
behandeld.

GEMEENTE MEIERIJSTAD

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel
tel: 14 0413
Voor storingen kunt u
bellen 14-0413

www.meierijstad.nl
info@meierijstad.nl
@gemeentemeierijstad
@GemMeierijstad
@gemeentemeierijstad
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Op de agenda staat:
Hamerstukken
• Vaststelling bestemmingsplannen:
-B
 estemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening
Boekelseweg 12-14’ te Erp
- Bestemmingsplan ‘Willibrordushoek 1, Eerde’
-B
 estemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening
Pastoor Clercxstraat ong.’ in Zijtaart
•	Grondexploitatie ‘de Vossenberg’ voor ontwikkeling
gebied ‘de Vossenberg’ te Schijndel
•	Verordening Stimuleringsregeling Duurzaamheid
ondernemers en verenigingen Meierijstad
•	Verordening tot wijziging participatieverordening
gemeente Meierijstad 2017 (2e wijziging)
•	2e bestuursrapportage en daarbij behorende
begrotingswijzigingen 2020
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VERNIEUWDE EN TOEGANKELIJKE
WANDELROUTES IN HET HURKSKE IN ERP
Het recreatiegebied Het Hurkske in Erp en Boerdonk is een
gemengd bosgebied en biedt wandelaars verschillende
mogelijkheden om de bossen, ieder op zijn eigen manier,
te ontdekken. In de bossen zijn verharde paden aanwezig
die toegankelijk zijn voor rollator- en rolstoelgebruikers.
Ook lopen er verschillende onverharde paden door de
bossen en een trimparcours. De informatiepanelen geven
de wandelaars duidelijk informatie over het gebied en welke
routes en afstanden ze kunnen lopen.

Bespreekstukken
•	Verordening bedrijveninvesteringszones 2021-2025
vastgoedeigenaren centrum Veghel en verordening
bedrijveninvesteringszones 2021-2025 ondernemers
centrum Veghel
•	Toestemming aan college voor instemming
aanpassingen Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart
voor Brabant
•	Toestemming aan het college voor aanpassing
gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch
Informatie Centrum
•	Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 20222024 gemeente Meierijstad.

UIT DE RAAD GELICHT
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Veghel,
herziening Boekelseweg 12-14, Erp
Dit plan maakt het mogelijk om de agrarische (bedrijfs)
bestemming van deze locatie om te zetten in een
woonbestemming. De agrarische functie is al enige tijd
geleden gestopt. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Voorstel is het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
Vaststelling bestemmingsplan Willibrordushoek 1,
Eerde
Dit plan maakt het mogelijk om een agrarisch bedrijf om
te zetten naar een niet-agrarisch bedrijf. Er zijn geen
zienswijzen ingediend. Voorstel is om het bestemmingsplan
ongewijzigd vast te stellen.
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied
Veghel, herziening Pastoor Clercxstraat ong.’ in de kern
Zijtaart.
Dit plan maakt het mogelijk om een woning te bouwen in
het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling. Er zijn geen
zienswijzen ingediend. Voorstel is om het bestemmingsplan
gewijzigd 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
27 oktober:
Beeldvormende avond
5 november: Raadsvergadering
12 november: Beeldvormende avond

INFORMATIE GRIFFIE
Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende
avonden weten? Kijk eens op de www.meierijstad.
nl/gemeenteraad. Daar vindt u informatie over de
gemeenteraad, raadsleden, burgercommissieleden,
raadsbijeenkomsten, uitzendingen raadsbijeenkomsten etc.
Hebt u vragen? Neem dan contact op met de griffie,
telefoon 14 0413 of e-mail griffie@meierijstad.nl.
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Leuke ideeën, maar nu de vraag, wie voelt zich
geroepen om dit op te pakken?
De gemeente wil graag deze aanpakkers ondersteunen
vanuit het Nieuwe Ideeënfonds.
Dit fonds heeft middelen beschikbaar om bijvoorbeeld
bovengenoemde ideeën of andere goede ideeën verder uit
te werken. Zo is er bijvoorbeeld voor een goed idee
€ 10.000 euro beschikbaar vanuit het Nieuwe Ideeënfonds.
Heeft u interesse om met bovengenoemde ideeën aan de
slag te gaan of heeft u andere goede ideeën, Wij horen het
graag. Voor meer informatie en het indienen van uw idee
kunt u terecht op onze website:
www.meierijstad.nl/nieuwe-ideeen-fonds.

ER WORDT WEER INGEBROKEN IN MEIERIJSTAD!
Inbrekers grijpen de donkere herfst- en wintermaanden aan
om vaker hun slag te slaan. In het donker zijn zij minder
zichtbaar en kunnen zij gemakkelijker hun gang gaan dan
bijvoorbeeld in de zomer. De
afgelopen tijd worden er weer
steeds meer inbraken gemeld
in onze gemeente.
Geef inbrekers geen kans!

Rollator- en rolstoeltoegankelijke ommetjes
Er zijn wandelroutes van verschillende lengtes. Het
rollator- en rolstoeltoegankelijk ommetje ‘Het Hurkske’ heeft
verschillende afstanden. Door verkortingen in de route
kunnen mensen kiezen om een korte of lange wandeling te
maken (totale lengte 4,9 km). De routes zijn met de namen
van het ommetje op de bewegwijzering aangeduid, evenals
de verkorte routes. De bewegwijzering bestaat uit oranje
bordjes.
De routefolders zijn beschikbaar bij de VVV-punten in
Veghel, Erp en Boerdonk, de nabijgelegen horecazaken en
recreatieve bedrijven gelegen in het gebied.

AAN DE SLAG MET NIEUWE IDEEËN!
Wethouder Rik Compagne
ging vorige week aan
de slag met leerlingen
van groep 7 en 8 van de
basisschool de Springplank
in Sint-Oedenrode om
nieuwe ideeën op te halen,
om Meierijstad nog beter en
mooier te maken.
Rik Compagne was met
de kinderen en Consulting
Kids aan de slag om nieuwe
ideeën op te halen voor een
mooier en beter Meierijstad.
De filosofie van Consulting Kids is kinderen te inspireren om
op een bepaalde manier naar de omgeving te kijken en zo
verfrissende en heldere ideeën te bedenken om moeilijke
Grote Mensen vraagstukken op te lossen. Inspirerend om
naar te luisteren en dat deed wethouder Rik Compagne
ook:
“Kinderen kunnen bepaalde onderwerpen heel simpel
maken en daarbij ‘ons volwassenen’ uit vastgeroeste
patronen halen, mooi om die verfrissende blik te ervaren”.
Zeker in deze coronatijd, met de beperkende maatregelen,
is het belangrijk dat er nieuwe innovatie ideeën komen
om bijvoorbeeld ouderen en jongeren niet te laten
vereenzamen.
Tijdens de les in deze klas werden de volgende ideeën
bedacht:
• Een speciaal diner voor eenzame mensen
• Een verjaardag box
• Een training organiseren zodat volwassenen meer durven
doen en zo nieuwe dingen leren

Tips:
•	Geef uw woning een bewoonde indruk. Gebruik
tijdschakelaars en bewegingssensoren.
•	Sluit ramen en deuren en doe alles op slot. Ook als u
alleen even boodschappen gaat doen of de hond uit
gaat laten.
• Laat sleutels nooit aan de binnenkant van de deur zitten.
• Leg waardevolle spullen uit het zicht.
•	Start een buurtpreventiegroep in jouw buurt,
bijvoorbeeld via Whatsapp.
•	Weekendje weg? Licht de buren in, zodat zij een oogje
in het zeil kunnen houden.
•	Bel direct 112 bij verdachte situaties. De politie komt
liever te vaak dan te laat. Snel alarm slaan, betekent
een grotere kans om de inbrekers te pakken.
•	Tot slot: wacht niet totdat u zelf slachtoffer wordt, maar
zorg preventief voor goed hang-en-sluitwerk.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Rijtvenweg 8 	wijziging inrit waarbij een boom
gekapt moet worden
Houtsestraat 20
kappen van 18 populieren
Kinderbos 30
vergroten van bijgebouwen

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Mosbulten 9 	realiseren van een luchtwasser
en het verhogen van de
dierbezetting
De Leijerweg 9
bouwen van een loods
De Leijerweg 9
uitbreiden van een rundveestal
Nijnselseweg 26 	realiseren van een
kantoorruimte in een bestaand
bedrijfsgebouw
Hoogstraat 48 	plaatsen van 2 geluidschermen
rond condensorgroepen
Schijndelseweg 10
kappen van een boom
Sterrebos 9 	kappen van een treurwilg en
een notenboom
Pastoor Smitsstraat 58 kappen van een Lindeboom
Eerschotsestraat 97
kappen van 2 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.

