
Heeft u een afspraak bij de gemeente en hebt u klachten 
als verkouden, hoesten of koorts? Dan verzoeken wij u de 
afspraak te verzetten.

Het college hoopt op deze wijze een bijdrage te leveren aan 
het indammen van het coronavirus.

Houd onze website www.meierijstad.nl/coronavirus in de 
gaten voor de actuele stand van zaken. Hier staat ook 
informatie op voor anderstaligen en is de informatie in 
gebarentaal beschikbaar.

STEFFIE LEGT CORONA EENVOUDIG UIT 

Op de website https://corona.steffi  e.nl vindt u informatie 
over het coronavirus. Uitleghulp Steffi  e geeft op een 
eenvoudige manier uitleg  over het coronavirus. 
Deze website is een initiatief van het Ministerie van 
Volksgezondheid.

HUISELIJK GEWELD 

Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het 
melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor 
uzelf, maar ook als u zich zorgen maakt over de veiligheid 
van iemand anders kunt u een beroep doen op Veilig Thuis. 
U kunt 24/7 contact opnemen met 0800-2000, 
www.veiligthuis.nl.

Het Nederlands Jeugdinstituut informeert kinderen, ouders, 
opvoeders, en professionals zo goed mogelijk over de 
Corona-maatregelen en hoe hier mee om te gaan in de 
thuissituatie, www.nji.nl/coronavirus. 

PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING 

De zorgaanbieders voor psychosociale ondersteuning 
zetten nieuwe initiatieven op om onze inwoners te 
ondersteunen. Dat gebeurt via telefoon, whatsapp, social 
media en beeldbellen. 
Voor (acute) ondersteuning kunt u 24/7 contact opnemen 
met Farent; 088-0237500 
Bij minder dringende situaties kunt u tijdens kantoortijden 
contact opnemen met de gemeente; 14 0413 
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INFORMATIE CORONAVIRUS 

Voor de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus 
onderhouden we als gemeente contacten met de GGD, het 
RIVM en de Veiligheidsregio Brabant Noordoost, waar onze 
gemeente onderdeel van is. Op www.rivm.nl  en 
www.rijksoverheid.nl vindt u alle actuele en algemene 
informatie over het Coronavirus, maar ook de meest 
gestelde vragen en antwoorden.

VERGADERINGEN AFGELAST

In de aanpak van het Corona-virus worden steeds 
verdergaande maatregelen genomen om meer 
besmettingen te voorkomen. De regering heeft de 
maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan 
verscherpt. De maatregelen blijven gelden tot 1 juni. Dit 
betekent dat de volgende vergaderingen niet doorgaan:
14 april: Extra beeldvormende avond
16 april: Expertmeeting Wonen

Zodra nieuwe data bekend zijn, wordt hierover 
gecommuniceerd. 
Voor actuele informatie kijk op www.meierijstad.nl.

COMMISSIES 9 APRIL 2020

In verband met de maatregelen die genomen zijn als gevolg 
van het Coronavirus vergaderen de commissies digitaal. De 
vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via de livestream. 

Op de agenda’s staan:
Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
• Bestemmingsplan ‘Trentweg 27, Erp’ *
• Bestemmingsplan ‘Erpseweg 3 te Veghel’ *
•  Bestemmingsplan ‘Kom Eerde, herziening Kapelstraat 

23-25’ *
•  Bestemmingsplan ‘Kom Schijndel 2013, herziening 

Meijgraaf 10’ 
•  Bestemmingsplan ‘Woningbouwlocaties Spoorlaan en 

achter de voormalige LTS Parallelweg Zuid’
•  Bestemmingsplan ‘buitengebied Veghel herziening de 

Aa 3’
•  Concept Regionale Energie Strategie Noordoost 

Brabant 

Mens en Maatschappij
•  Krediet vervangende nieuwbouw basisschool Petrus en 

Paulus in Eerde
•  Verordening tot wijziging Algemene plaatselijke 

verordening Meierijstad (6e wijziging) *

Let op!
*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.

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? 
Kijk dan bij de vergaderstukken op de gemeentelijke 
website.
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.
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BOODSCHAP NAMENS COLLEGE

Fijne Paasdagen
 
Fijne Paasdagen…  een feest dat vaak de lente inluidt.
Een feest ook, samen met familie en vrienden. Maar dit 
jaar is het anders.
Dit jaar is het Paasfeest misschien wel een feest dat het 
gemis van dierbaren nog eens extra onderstreept. Een 
Paasfeest dat we niet snel meer zullen vergeten.
We wensen u allen een paar dagen van hoop, steun en 
bezinning.
 
Mede namens het College van B&W,
 
Uw burgemeester,
 
K. van Rooij
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UIT DE RAAD GELICHT

Bestemmingsplan ‘Kom Schijndel 2013, herziening 
Meijgraaf 10’
Dit bestemmingsplan maakt het realiseren van 9 woningen 
en een openbaar toegankelijke groenvoorziening mogelijk. 

Bestemmingsplan ‘Trentweg 27, Erp’
Het plan maakt een herbestemming van een voormalige 
veehouderij naar een zorgwoning mogelijk. Het gaat om de 
realisatie van 4 tot 10 plekken voor beschermd wonen voor 
mensen met een zorgbehoefte. 

Bestemmingsplan ‘Woningbouwlocaties Spoorlaan en 
achter de voormalige LTS Parallelweg-Zuid
Dit plan voorziet in de realisatie van 21 sociale 
huurwoningen aan de Spoorlaan en achter de voormalige 
LTS in Veghel. 

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN / LIVE STREAM

Het is op dit moment niet mogelijk om vergaderingen in 
het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode bij te wonen. De 
vergaderingen zijn thuis wel te volgen via de livestream 
www.meierijstad.nl/videoregistraties. 
De vergaderingen beginnen om 19.30 uur. De 
vergaderingen zijn ook terug te kijken. 

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

Voor de actuele stand van zaken: zie de gemeentelijke 
website. 
9 april  : Commissievergaderingen (digitaal)
7 mei   : 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? Hebt u vragen? Neem dan contact op met 
de griffie (telefoon 14 0413 of e-mail  
griffie@meierijstad.nl).

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
DIENSTVERLENINGSCENTRA

Tot en met 10 april gelden er gewijzigde openingstijden. 

De dienstverleningscentra in Sint-Oedenrode en Schijndel 
zijn tot en met 10 april gesloten voor publiek in verband met 
het coronavirus.

Onze dienstverlening gaat wel door!

Openingstijden gemeentehuis Veghel
Balies burgerzaken: maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.30 
uur.
Inloop spreekuur Sociaal domein: maandag t/m vrijdag 
van 9.00 – 12.00 uur.
Voor bijzondere situaties neemt u telefonisch contact op met 

de gemeente Meierijstad. We proberen dan maatwerk toe te 
passen. De receptie en toegangsdeur is open van maandag 
t/m donderdag van 8.30 – 17.00 uur, vrijdag tot 12.30 uur.

Telefonische bereikbaarheid Meierijstad
Het Klantcontactcentrum is telefonisch bereikbaar van 
maandag t/m donderdag van 8.30 – 17.00 uur en op vrijdag 
van 8.30 – 12.30 uur op het nummer 14 0413.

Op maandag 13 april, 2e Paasdag, zijn wij gesloten.
Voor meer informatie: www.meierijstad.nl/openingstijden

PAPIERINZAMELING NÁ 6 APRIL WEER VAN START 

In verband met het Corona-virus is de afgelopen weken 
geen oud papier opgehaald. De gemeente had dit uit 
voorzorg stilgelegd.
We willen de dienstverlening vanaf 7 april weer oppakken. 
Dat doen we heel zorgvuldig, in goed overleg met de 
inzamelaar en de verenigingen. Ook hebben we advies bij 
de GGD ingewonnen over de juiste voorzorgsmaatregelen. 
Zo kunnen we het samen veilig organiseren.

Eerstvolgende inzameling op afvalkalender
U kunt het oud papier vanaf 7 april weer aanbieden op 
de wijze die normaal voor uw wijk geldt. Raadpleeg de 
afvalkalender op de Afvalwijzer app of op 
www.meierijstad.nl voor de juiste datum in uw wijk. Bied het 
papier pas op die datum aan en niet al eerder.
De meeste mensen hebben het papier van de afgelopen 
weken thuis bewaard; Dat is inmiddels een hele stapel. 
Daarom is het prima als u bij de eerstvolgende inzameling 
meer papier aanbiedt dan gebruikelijk. 
Het kan zijn dat de inzameling wegens grotere hoeveelheden 
papier en minder beladers op de wagen (2) langer duurt. 
Het is dan de bedoeling dat papier de daaropvolgende dag 
verder wordt ingezameld. We adviseren u het papier in dat 
geval te laten staan tot einde volgende dag. 

Let op: Voor de brenglocatie Oud-Rijsingen aan de Ollandseweg 
in Sint-Oedenrode gelden tijdelijk aangepaste openingstijden: 
maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Fijn dat u de afgelopen weken zo goed hebt meegewerkt! 
Voor vragen kunt u contact opnemen met afval@meierijstad.nl.

UITSTEL AUTOMATISCHE INCASSO

Het kabinet heeft maatregelen genomen om de verspreiding 
van het nieuwe coronavirus te beperken. Hierdoor zijn er 
huishoudens en bedrijven die minder of geen inkomsten 
hebben de komende tijd. Het college van burgemeester en 
wethouders wil de inwoners van Meierijstad graag tegemoet 
komen en heeft daarom een aantal maatregelen genomen.

Wat betekent dit voor u?
Alle bedragen die nu nog open staan en waarvoor u geen 
volmacht voor automatische incasso heeft gegeven, 
hoeven nu pas 31 juli 2020 betaald te zijn. Dat geldt voor 
het aanslagbiljet 2020 dat u eind februari heeft ontvangen. 
Maar het geldt ook voor aanslagbiljetten, aanmaningen of 
dwangbevelen die u eerder al ontvangen heeft. 

Eerste afschrijving automatische incasso pas in mei
Heeft u een automatische incasso voor uw aanslagen 
gemeentelijke belastingen? De termijn van 31 maart is niet 
van uw bankrekening afgeschreven. Gemeente Meierijstad 
heeft besloten het eerste maandelijkse bedrag eind mei te 
innen. De automatische incasso loopt daarna tot en met 
februari 2021 door.

Verruimde betalingsregeling
Kunt u het bedrag dat u nog moet betalen niet voor 
31 juli 2020 betalen? En heeft u geen automatische 
incasso? Neem dan contact met de gemeente op voor 
een betalingsregeling. Bel naar 0413-381030 of mail naar 
belastingen@meierijstad.nl.

Vier maanden geen nieuwe aanslagbiljetten, 
aanmaningen en dwangbevelen
Tot en met 31 juli 2020 verstuurt Meierijstad geen nieuwe 
aanslagbiljetten. Meierijstad verstuurt in deze periode ook 
geen aanmaningen en dwangbevelen.

RIOOLREINIGING EN RIOOLINSPECTIE

Op dit moment voert 
NieuwCo BV onderhoud uit 
aan de riolering in Boskant 
en in bepaalde wijken van 
Sint-Oedenrode
De werkzaamheden 
bestaan uit het reinigen en 
inspecteren van de riolering.
De bewoners van de straten 
waar het riool schoongemaakt zal worden, zijn per brief op 
de hoogte gebracht.

Coronavirus in het riool is GEEN gevaar voor 
volksgezondheid
De eerder gevonden sporen van het coronavirus in het 
riool leveren geen gevaar op voor de volksgezondheid. 
Het gaat hier om genetisch materiaal dat herleidbaar is 
naar het coronavirus maar niet meer in tact is, het gaat 
niet om levende organismen en het kan daarom ook geen 
besmetting veroorzaken. 

Dit alles is terug te lezen op de site van vereniging van 
afvalbedrijven onder nieuws.
www.verenigingafvalbedrijven.nl

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Mosbulten 16   verhuren van een gedeelte 

van een schuur aan een 
hoveniersbedrijf

 Schijndelseweg  plaatsen van een
 ongenummerd  lichtmastreklame
 Schietbergweg 18  bouwen van een bedrijfsloods
 Vresselseweg 5  bouwen van een woning

Evenementenvergunning
 Bremhorst 6 en Laan  14 tot en met 17 juli 2020 -
 van Henkenshage 5  Zevensprong (kindervakantieweek)
 Markt  6 september 2020 -    
  Fokpaardendag

AANVRAGEN INGETROKKEN DOOR AANVRAGER

Omgevingsvergunning
 Anna Paulownastraat 12  realiseren van een carport
 Markt 20   leveren en monteren van 

lichtreclame

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Rijtvenweg  aanleggen van
 ongenummerd te  teeltondersteunende
 Sint-Oedenrode -  voorzieningen en het
 Vossenbergweg  realiseren van een
 ongenummerd  waterbassin met
 te Laarbeek pomphok
 Hoogstraat 40   plaatsen van een tijdelijke 

woonunit
 Ollandseweg 13  verbouwen van een woonhuis
 Hoogstraat 40   verbouwen van een 

woonboerderij
 Spierkesweg 20   verbouwen van een 

bedrijfswoning

Evenementenvergunning
 Buitengebied  21 juni 2020 - Vaderdaglopen

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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