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BRENGT MENSEN DICHTERBIJ. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE

RAADSVERGADERING 17 DECEMBER
3 Kolommen van 82,6 mm breed
Lettertype Arial Regular
MONDKAPJESPLICHT
PER
1 DECEMBER
Platte
tekst
9 pt
interlinie 12 pt
Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is
Subkop Arial Regular 9 pt interlinie 13 hoofdletter
vanaf 1 december het dragen van een mondkapje in
achtergrond blauw zoals voorbeeld
winkels, musea, het gemeentehuis, bij de kapper en op veel
andere plekken verplicht. Dit geldt voor iedereen van 13 jaar
en ouder. Meer informatie vindt u op
www.rijksoverheid.nl/mondkapjes

NIEUWS UIT DE RAAD

BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD

NIEUWS UIT DE BUURT

VRAAG VAN DE WEEK

OVERIG NIEUWS

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

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.
Kijk voor actuele informatie op
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

TERUGBLIK VERGADERINGEN
Op 25 en 26 november zijn er beeldvormende avonden
gehouden.
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.

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

www.meierijstad.nl
info@meierijstad.nl
@gemeentemeierijstad
@GemMeierijstad
@gemeentemeierijstad

UIT DE RAAD GELICHT
Instemming renovatie en verduurzaming
‘Oude Raadhuis’ Veghel
Voorstel is om in te stemmen met de renovatie inclusief
verduurzaming van het ‘Oude Raadhuis’ voor een bedrag
van € 1.925.345,- incl. BTW en hiervoor een aanvullend
uitvoeringskrediet van € 640.000,- incl. BTW beschikbaar te
stellen.

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN
BEDRIJFSVOERING, 2 DECEMBER
Op de agenda staat:
• Verordening tot wijziging van de ‘Afvalstoﬀenverordening
gemeente Meierijstad’*
• Bestemmingsplan ‘Boxtelseweg 34’ te Schijndel *
• Bestemmingsplan ‘harmonisatie diverse regelingen –
laaghangend fruit (1e tranche)
• Overgangsverordening fysieke leefomgeving (1e
tranche)
• Belastingverordeningen Meierijstad 2021
• Aanpassing begroting 2020 in verband met ﬁnanciële
eﬀecten Corona 2020 gemeente Meierijstad
• Motie vreemd aan de orde PvdA, D66, Gemeentebelang
Meierijstad: rookvrije speelplaatsen
• Motie vreemd aan de orde Gemeentebelang:
Schoolzone Eerschotsestraat en Van Duppenstraat SintOedenrode
*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 www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ,
3 DECEMBER
GEMEENTE MEIERIJSTAD

De raad neemt op 17 december een besluit over de
onderwerpen die op 2 en 3 december in de commissies
zijn behandeld. De commissies brengen uit over hoe
de agendapunten in de raad te behandelen (hamer- of
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. Eventuele amendementen en moties worden bij
de vergaderstukken geplaatst.
Zie www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

Op de agenda staat:
• Renovatie en verduurzaming ‘Oude Raadhuis’ Veghel
• Motie vreemd aan de orde PvdA, D66 en SP:
aanpassen minimumloon
• Motie vreemd aan de orde SP: Bijzondere bijstand,
tegemoetkomingen

Oude Raadhuis Veghel

Belastingverordeningen Meierijstad 2021
Verordening OZB Meierijstad 2021
Het voorstel is om de onroerend zaakbelasting trendmatig
te verhogen met 2%.
Verordening rioolheﬃng Meierijstad 2021
Eerder is besloten om de verhouding van het kostenverhaal
aan te passen. Dit betekent dat het eigenarendeel stijgt
(circa 9%). Het gebruikersdeel daalt (circa 9%).
Verordening afvalstoﬀenheﬃng en reinigingsrecht
Meierijstad 2021
De variabele tarieven afvalstoﬀenheﬃng blijven voor 2021
ongewijzigd maar het vastrecht wordt verhoogd tot € 150,per particulier huishouden. Dit geldt ook voor het vastrecht
voor het reinigingsrecht. Dit bedraagt voor 2021: € 234,-.
Legesverordening 2021
De leges worden voor 2021 met +1,7% geïndexeerd. Verder
worden wijzigingen voorgesteld voor: leges reisdocumenten
en rijbewijzen, leges en advies Adviescommissie agrarische
bouwaanvragen, leges en verklaring van geen bedenkingen

Woensdag 2 december 2020
van de provincie Noord-Brabant, leges verkeer en vervoer
(gehandicaptenparkeerkaart), leges omgevingsrecht
(aanvraag aanlegvergunning in het kader van STILA),
leges omgevingsrecht (bestemmingswijzigingen in het
buitengebied).
Voorstel is daarnaast om het college in bepaalde
gevallen de bevoegdheid te geven tot het wijzigen van de
legesverordening.

VERGADERSTUKKEN
Wilt u meer hierover weten? Zie de vergaderstukken op
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.
De stukken zijn ook via een gratis app te raadplegen.
Wat moet u hiervoor doen?
• Download de app iBabs Pro
• Login met site: meierijstad
• Gebruikersnaam: burger
• Wachtwoord: burger

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE
2 december:

Commissie Ruimte, Economie en
Bedrijfsvoering
3 december: Commissie Mens en Maatschappij
17 december: Raadsvergadering

BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD
Hebt u een boodschap voor de gemeenteraad? Stuur
dan een mail naar griffie@meierijstad.nl of per post naar
Gemeente Meierijstad t.a.v. de griffie, postbus 10.001,
5460 DA Veghel. Uw brief wordt geplaatst op de lijst
van ingekomen stukken voor de vergadering van de
gemeenteraad. Vanwege de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) gebeurt dit zonder
vermelding van persoonlijke gegevens. Om diezelfde
reden wordt de brief ook niet op de gemeentelijke website
geplaatst.

INFORMATIE GRIFFIE
Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende
avonden weten? Neem dan contact op met de griffie,
telefoon 14 0413 of e-mail griffie@meierijstad.nl.
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benoemde leden is het volgen van de online training
verplicht. Voor voorzitters worden naast de online trainingen
een aantal (online) informatiebijeenkomsten georganiseerd.
Dit om de voorzitters op de hoogte te brengen van het
verloop van de dag.
Voor meer informatie of aanmelden als stembureaulid of
teller verwijzen wij u naar onze website
www.meierijstad.nl/verkiezingen.

MEIERIJSTAD MIJMERT
Meierijstad Mijmert besteedt aandacht
aan de 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 Maddy Goossens uit Erp.
“Ik ben Maddy Goossens, geboren
en getogen in Erp waar we naast
trotse ouders ook blije grootouders
mogen zijn. In het dagelijkse leven
mag ik enthousiast ondernemen en
daar beleef ik veel plezier aan.
In mijn leven draait alles om mensen,
om iedereen in onze gemeenschap.
De invloed die het coronavirus op
iedereen en alles heeft gehad was én
is nog steeds overweldigend. Ook in mijn directe omgeving
en voor mezelf beleef je dat op alle aspecten van het leven.
Voor iedereen intens maar ook voor iedereen verschillend.
Een periode met onmacht en verdriet maar ook met liefde
en hoop en anders denken over dingen die zo gewoon
waren. Vanuit die beleving ben ik graag bereid om samen
na te denken hoe we dit een plaats kunnen geven, letterlijk
en figuurlijk!
Onze burgemeester Kees van Rooij heeft een mooi comité
samengesteld en ik mag zeggen dat het hartverwarmend is
hoe eensgezind en geïnspireerd we bezig zijn. Ik wil er héél
graag aan bijdragen dat we nu en ook zeker in de toekomst
beter om kunnen gaan met dit coronamonster. Samen staan
we sterk”.
Kijk voor (contact)informatie op www.meierijstadmijmert.nl.

overleg, ook materialen of adviesondersteuning bieden. Kijk
voor meer info een aanmelden op
www.meierijstad.nl/leefbaarheidsbudget.

AFSPRAAK MAKEN BIJ GEMEENTE KOST
GEEN GELD
Wilt u een afspraak maken bij de gemeente dan kunt u dat
doen via www.meierijstad.nl/afspraak. Dat kost geen geld.
Wij willen u waarschuwen omdat op dit moment de website
www.afspraakloket.nl actief is om tegen betaling een
afspraak voor u te maken Via deze site zouden mensen een
afspraak kunnen maken, bijvoorbeeld voor het verlengen
van een rijbewijs of paspoort.
Hiervoor wordt € 19,95 in rekening gebracht. De afspraken
worden echter niet doorgegeven aan
de gemeente. Ook vraagt www.afspraakloket.nl om
gevoelige, persoonlijke informatie. Het gaat hierbij dus om
oplichting. Dus wilt u een afspraak maken doe dit dan via de
website van de gemeente Meierijstad
www.meierijstad.nl/afspraak of telefonisch via 14 0413.

TERVISIELEGGING
Onderstaande plannen liggen op dit moment ter inzage:
1.	Bestemmingsplan “Buitengebied Sint-Oedenrode,
herziening Damianenweg 24”
Het bestemmingsplan voorziet in:
a) de wijziging van de bestemming van locatie
Damianenweg 24, inclusief Damianenweg 22, te
Sint-Oedenrode van de agrarische bestemming naar
bestemming Wonen;
b) boerderijsplitsing waarbij voor één woning de
functieaanduiding statische opslag wordt opgenomen
voor het bijgebouw;
c) toevoegen van twee Ruimte voor Ruimtewoningen
vanwege sanering van de pluimveehouderij ter plaatse.
2. Wijzigingsplan Hoogstraat 20 Sint-Oedenrode
Het wijzigingsplan voorziet in de vormverandering van het
agrarisch bouwvlak aan de Hoogstraat 20.
De desbetreffende plannen liggen vanaf 4 december 2020
tot en met 14 januari 2021 ter inzage in het stadhuis van
gemeente Meierijstad, Stadhuisplein 1 in Veghel, gedurende
openingstijden. De stukken zijn ook raadpleegbaar op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor de volledige bekendmaking
wordt verwezen naar www.officielebekendmakingen.nl.

GRATIS STROOIZOUT OPHALEN
GEZOCHT STEMBUREAULEDEN EN TELLERS
VOOR DE VERKIEZINGEN IN 2021
Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die tijdens
de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 17 maart
2021 mee willen helpen op één van de stembureaus in
Meierijstad. Het voorstel is om, vanwege de maatregelen
omtrent het coronavirus ook op maandag 15 maart en
dinsdag 16 maart 2021 een aantal stembureaus te openen.
De komende verkiezingen worden in verband met
de corona zo georganiseerd dat de veiligheid van de
stembureauleden gewaarborgd is en dat de kiezer zo veilig
mogelijk zijn/haar stem kan uitbrengen.
Voor het werk deze dag (van 7.30 uur tot 24.00 uur) ontvangt
u een vergoeding. De vergoeding bedraagt voor een
voorzitter bruto € 170,-, een stembureaulid van een regulier
stembureau bruto € 145,-, een stembureaulid van een
bijzonder stembureau €80,- en voor een teller bruto
€ 30,-. Als teller helpt u met het tellen van de stembiljetten. De
teller wordt om 20.45 uur op het stembureau verwacht. Naar
verwachting zijn de werkzaamheden rond 24.00 uur afgerond.
In aanloop naar de verkiezingen worden in maart 2021
online trainingen voor stembureauleden georganiseerd.
Hierin wordt het verkiezingsproces doorgenomen. Voor

De winter komt er weer aan en daarmee de kans op
gladheid. Inwoners kunnen één keer per winterperiode
per huishouden gratis 10 kg zout ophalen bij een van de
milieustraten in Meierijstad. Dit zout is voor eigen gebruik
om nabij de woning en andere (voet)paden te strooien bij
gladheid. Instellingen mogen 20 kg ophalen.
Tip: Neem een eigen emmer mee naar de milieustraat en
bewaar het strooizout op een droge plaats en strooi niet
meer dan 10 gram per m2.
Kijk voor de openingstijden van de milieustraten op
www.meierijstad.nl/milieustraten.
Op www.meierijstad.nl/gladheid vindt u meer informatie over
onder andere de strooiroutes in Meierijstad.

HEEFT U EEN GOED IDEE VOOR UW BUURT
OF WIJK?
Raadpleeg dan het leefbaarheidsbudget
van de gemeente. Want als u een
goed idee heeft, dat bijdraagt aan de
leefbaarheid van je eigen buurt, wijk of
dorp kunt u een subsidieverzoek indienen
bij de gemeente. Er is voor 2021 een
leefbaarheidsbudget van totaal € 56.000,beschikbaar. Per activiteit kan een maximale subsidie
worden verstrekt van € 2.000,-. De gemeente kan, in

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Kofferen 69
kappen van 1 eik
Oranje-Nassaulaan 203 	kappen en herplanten van een
Spar in de achtertuin
Jonker Marcus van
aanbouwen van een bijgebouw
Gerwenlaan 14

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Borchmolendijk 31 	kappen van een beukenboom
Diverse plekken in de
kappen vankapvergunnings/
kom van Sint-Oedenrode plichtige houtopstanden

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
Zwijnsbergen 10

verplaatsen van spuiwateropslag

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.

