
gemeente in te vullen. In het startgesprek staat de vraag 
centraal of we in Meierijstad willen werken met een dergelijk 
uitdaagrecht, en zo ja, met welke voorwaarden?

• Transitievisie Warmte
Wat zijn de meest kansrijke opties voor alternatieve energie 
per wijk? Aan de hand van een kaart wordt ingezoomd 
op een paar wijken om uit te leggen hoe de raad de kaart 
kan lezen. Er is ruimte voor zowel vragen als meningen en 
discussie.
Deze beeldvormende avond is de opmaat naar het 
vaststellen van het technische/inhoudelijk kader. Na 
besluitvorming in april 2021 wijzigt er niet veel meer aan de 
technische inhoud. De periode april-december 2021  wordt 
vooral gebruikt om nog dieper het gesprek aan te gaan met 
inwoners, vooral in de potentiële startwijken.

Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griffi  e 
(e-mail griffi  e@meierijstad.nl of tel. 14 0413). 

BEELDVORMENDE AVOND 7 JANUARI (DIGITAAL)

Op het programma staat:

• Jeugd in Meierijstad
Hoeveel jeugdigen ontvangen jeugdhulp in Meierijstad en 
welke kosten zijn hiermee gemoeid? Wat valt er eigenlijk 
allemaal onder de reikwijdte van de jeugdwet en hoe vertaal 
je dit in de verordening? Hoe ziet de hulp rondom dyslexie 
eruit en wie heeft hierbij welke rol?

• Circulair food center (CFC)
Vanwege de beperkingen die het digitaal vergaderen met 
zich meebrengt is het aanvankelijk geplande thema Circulair 
Food Center doorgeschoven naar een ander, nader te 
bepalen moment.

Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griffi  e 
(e-mail griffi  e@meierijstad.nl of tel. 14 0413). 
Aanmelding is mogelijk tot 6 januari, 12.00 uur.

Meepraten?
Tijdens de beeldvormende avonden kunnen kijkers thuis 
vragen stellen en/of reageren via een sms of WhatsApp 
bericht. Het telefoonnummer verschijnt tijdens de livestream 
in beeld. 

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer hierover weten? Zie de vergaderstukken op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender. 

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).
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RAAD VERGADERT DIGITAAL

Vanwege de Lockdownmaatregelen wordt een 
aantal vergaderingen voorlopig digitaal gehouden. 
Belangstellenden kunnen de vergadering, zoals gebruikelijk, 
via de livestream (www.meierijstad.nl/videoregistraties) 
volgen. Kijk voor actuele informatie op www.meierijstad.nl

RAADSVERGADERING 17 DECEMBER 

Bent u benieuwd hoe de vergadering is verlopen en 
welke besluiten er genomen zijn? U kunt de vergadering 
terugkijken via www.meierijstad.nl/videoregistraties. Bij het 
terugkijken, kunt u kiezen voor automatische ondertiteling.

KERSTRECES

Donderdag 17 december was de laatste raadsvergadering 
voor het kerstreces. In het nieuwe jaar is de eerstvolgende 
vergadering die van de agendacommissie, op 4 januari 
2021. 
Namens de raads- en commissieleden wensen wij u fi jne 
feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar! 

AGENDACOMMISSIE 4 JANUARI (DIGITAAL)

De agendacommissie stelt de vergadercyclus van januari 
vast. De voorlopige agenda’s van de commissies (20 en 21 
januari), de raad (28 januari) en de beeldvormende avonden 
(24 en 25 februari) worden hier besproken en vastgesteld. 
De vergaderstukken zijn te vinden op de gemeentelijke 
website. Let u er op dat het om concepten gaat. Wijzigingen 
zijn niet uitgesloten. 

BEELDVORMENDE AVOND 6 JANUARI (DIGITAAL) 

Op het programma staat:    

• Startgesprek Uitdaagrecht
Het ‘uitdaagrecht’ is een participatie-instrument waarmee 
(groepen van) inwoners de mogelijkheid krijgen om een 
collectieve voorziening of publieke taak van de gemeente 
over te nemen. Inclusief het daarvoor beschikbare budget. 
Omdat zij denken het beter, goedkoper of effi  ciënter 
te kunnen doen. De vorm van het uitdaagrecht is per 

JAARWISSELING MEIERIJSTAD: 
SAMEN POSITIEF BEGINNEN!

Dit jaar wordt oud en nieuw anders dan andere jaren. 
We hebben te maken met coronamaatregelen, dichte 
horecagelegenheden en een landelijk vuurwerkverbod. 
Helaas kunnen we het niet mooier maken dan het nu is. 
Maar hoe u de jaarwisseling 2020/2021 ook viert, laten we 
samen 2021 positief beginnen.

Landelijk vuurwerkverbod
In Nederland geldt een landelijk verbod op het verkopen 
en afsteken van vuurwerk. Fopvuurwerk zoals sterretjes en 
knalerwten zijn wel toegestaan. Het Kabinet heeft tot een 
eenmalig vuurwerkverbod besloten om de extra druk op de 
zorg en handhavers te voorkomen. 

Carbidschieten
Carbidschieten valt niet binnen het landelijk 
vuurwerkverbod. De drie Brabantse veiligheidsregio’s 
hebben vastgesteld dat carbidschieten geen traditioneel 
vermaak is en besloten dat carbidschieten verboden is 
tijdens de jaarwisseling 2020/2021.

Overtreding of overlast 
Houdt u zich niet aan het vuurwerk- en carbidverbod én 
de coronamaatregelen? Dan riskeert u een boete. De 
gemeente en de politie controleren extra. Hebt u overlast 
van vuurwerk of vermoedt u dat iemand illegaal vuurwerk 
in zijn bezit heeft? Neem dan contact op met de politie via 
telefoonnummer 0900-8844. Wilt u anoniem blijven, bel dan 
Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Is er sprake van een 
noodsituatie, bel dan 112.

VERANDERINGEN IN SCHULDHULPVERLENING
VAN DE GEMEENTE 

Heeft u een betalingsachterstanden van 30 tot 100 dagen 
bij woningcorporatie, zorgverzekeraar, energieleverancier
of drinkwaterbedrijf? Dan kunt u vanaf 1 januari een 
uitnodiging verwachten van de gemeente voor hulp bij 
mogelijke fi nanciële problemen. Dit is per 1 januari 2021 
geregeld in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 

U mag zelf de keuze maken om in te gaan op het aanbod 
van de gemeente om in gesprek te gaan. De gemeente 
koppelt terug naar de leverancier wat de uitkomst is. Door 
deze regeling hopen we dat mensen met schulden of een 
risico hierop eerder in beeld komen en eerder passende 
hulp krijgen. 

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS EN 
MILIEUSTRATEN

In verband met de lockdown zijn de nevenvestigingen in 
Sint-Oedenrode en Schijndel gesloten tot en met 19 januari. 
Het gemeentehuis in Veghel blijft open. In verband met 
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de feestdagen gelden er aangepaste openingstijden 
voor het gemeentehuis in Veghel, dat wil zeggen:                                                                                                                    
-  24 december geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur,   

25 en 26 december gesloten                                                                                                                   
-  31 december geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur en  

1 januari 2021 gesloten

Openingstijden milieustraten                                                                                                        
De milieustraten in Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel 
zijn op 25 en 26 december en op 1 januari gesloten. In 
verband met het coronavirus is het advies alleen naar 
de milieustraat te komen als het echt noodzakelijk is. 
De openingstijden kunt u vinden op www.meierijstad.nl/
openingstijden.

MEIERIJSTAD MIJMERT BESTEEDT AANDACHT AAN 
CORONATIJD MET MIJMERPLEKKEN EN PODCAST 

Alle dertien kernen krijgen een 
mijmerplek. In podcasts komen verhalen 
van inwoners. Een comité uit de 
samenleving denkt na over de wijze 
waarop er in Meierijstad op een gepaste 
manier, gemeentebreed, aandacht 
besteed kan worden aan de gevolgen en 
impact van de coronacrisis. Zodat we er 
nu, maar ook in de toekomst, aandacht voor hebben. Eén 
van de leden van het comité Meierijstad Mijmert stelt zich 
aan u voor: vandaag Philip van den Brand uit Veghel.

 “Verhalen van mensen spreken me aan. 
Altijd. Wat het onderwerp, de achtergrond 
of de aanleiding ook is. Als correspondent 
van het Brabants Dagblad mag ik ze 
optekenen en delen. Tijdens de eerste 
coronagolf in maart waren dat regelmatig 
artikelen, waarin bekende streekgenoten 
werden herinnerd vanwege hun overlijden. 

In een week tijd zelfs bijna dagelijks. Mensen die ik vaak ook 
kende. Dat was een heftige ervaring en deed me, naast alle 
andere coronaberichtgeving, realiseren hoe groot de impact 
van dit virus is op levens van mensen, onze maatschappij.
Als bestuurder en organisator binnen het Veghelse sport- 
en verenigingsleven zagen de afgelopen maanden er heel 
anders uit. Weinig tot geen activiteiten en bijeenkomsten. 
Veel onzekerheid. Toch komt er gelukkig ook veel creativiteit 
en energie los. Is er saamhorigheid om deze crisis het 
hoofd te bieden, waarbij we klaarstaan voor de ander. Dat 
geeft hoop voor de toekomst.

Ik was zeer vereerd toen mij werd gevraagd om zitting te 
nemen in dit comité, dat de herinneringen en verhalen aan 
deze bijzondere tijd letterlijk een tastbare plek wil geven 
in onze gemeente, maar vooral ook in ons geheugen. Dat 
dat bovendien op een inspirerende en respectvolle wijze 
gebeurt, samen met de andere comitéleden, maakt het voor 
mij persoonlijk extra waardevol”.

Kijk voor (contact)informatie op www.meierijstadmijmert.nl.  

RAPPORT ONDERZOEK GELUID N616 ERP LIGT
TER INZAGE

In 2019 is de vernieuwde N616 door Erp in gebruik 
genomen. De ODBN heeft onderzoek gedaan naar 
noodzakelijke maatregelen om de geluidsoverlast in 
de aanliggende panden verder te verminderen. Het 
onderzoeksrapport is nu gereed ligt  6 weken ter inzage op 
het gemeentehuis in Veghel. Het is ook te raadplegen op 
www.meierijstad.nl/geluid.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen van 23 december 2020 t/m 2 
februari 2021 een zienswijze indienen bij de gemeente. Dat 
kan schriftelijk of via een e-mail naar info@meierijstad.nl, 
onder vermelding ‘Zienswijze akoestisch onderzoek N616 
Erp’.

2021 JAAR VAN VERBINDING 
Aan het begin van 2020 konden we nog niet bedenken dat dit jaar in het teken zou staan van 
een virus dat de hele wereld in zijn greep houdt. Helaas ook Meierijstad. 
Corona raakt de mensen in onze gemeente op allerlei manieren hard. Er is verdriet, maar 
gelukkig zijn er ook hartverwarmende, mooie en lieve initiatieven waarbij inwoners van Meierij-
stad er voor elkaar zijn. 

De feestdagen zijn dit jaar anders en vieren we in kleine, huiselijke kring. 
Wij hopen dat u tijdens deze feestdagen samen even stil kunt staan bij kleine lichtpuntjes. 
Lichtpuntjes die we elkaar gunnen en die ervoor zorgen dat we ons met elkaar verbonden 
blijven voelen. 

Dat is ook de wens van burgemeester Kees van Rooij. Hij wil u graag een hart onder de riem 
steken. Het thema voor 2021 is ‘verbinding’.
Zijn wens kunt u vinden op www.meierijstad.nl/feestdagen.

Wij wensen u een hoopvol 2021 met vele lichtpuntjes. 
Blijf gezond! En kijk naar elkaar om, juist in deze tijd is het belangrijk dat je 

je verbonden voelt met anderen. 
Hou vol, samen! 

Mede namens alle medewerkers van de gemeente Meierijstad, 

Het College van Burgemeester en Wethouders

Ons college had u graag persoonlijk ontmoet op de nieuwjaarsbijeenkomst voor inwoners en 
organisaties. Helaas kan de nieuwjaarsbijeenkomst 2021 door de Coronamaatregelen niet 
doorgaan.

2021 JAAR VAN VERBINDING 2021 JAAR VAN VERBINDING 

KERST- EN NIEUWJAARSWENS COLLEGE VAN B&W

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Jasmijnstraat 11 a   brandveilig gebruiken van het 

kindcentrum
 Haydnplein 32   plaatsen van 8 stuks 

huismustil
 De Jongsingel 18  bouwen van een erker
 Schietbergweg ongenummerd bouwen van een woning
 Donte 3   realiseren van een 

werktuigenberging en 
sleufsilo

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Vresselseweg 24   uitbreiden van de woning en 

plaatsen van een dakkapel
 Jekschotseweg 25   bouwen van een nieuwe 

loods

 Bakkerpad 6  herbouwen van een woonhuis
 Eekhoorn 1  kappen van een boom

Standplaatsvergunning
 Kerkplein (ongenummerd)    standplaatsvergunning voor 

verkoop etenswaren voor het 
goede doel 31-12-2020 10:00 
uur tot 18:00 uur

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

Jekschotweg 25   slopen van een bestaande 
loods en vervangen door een 
nieuwe

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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