
Op de agenda staat:

Hamerstukken:
•  Vaststelling verordening tot wijziging van de Algemene 

plaatselijke verordening Meierijstad (6e wijziging)
•  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Trentweg 27, 

Erp’
•  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Erpseweg 3 te 

Veghel’
•  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 

‘Woningbouwlocaties Spoorlaan en achter de 
voormalige LTS Parallelweg-Zuid’

•  Vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Eerde, herziening 
Kapelstraat 23-25’

Bespreekstukken:
•  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Schijndel 

2013, herziening Meijgraaf 10’
•  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied 

Veghel, herziening de Aa 3’
•  Beschikbaarstelling krediet vervangende nieuwbouw 

Petrus en Paulusschool in Eerde
•  Instemming concept Regionale Energie Strategie 

Noordoost-Brabant
•  Instemming continuering samenwerking Regio 

Noordoost-Brabant 2021-2024
•  Vaststelling rapport ‘Kansen voor Kwaliteit’: 

afwegingskader vrijkomende (agrarische) bebouwing
•  Motie Vreemd aan de orde SP en Gemeentebelang 

Meierijstad: ‘Verordening woonplicht’

UIT DE RAAD GELICHT

Bestemmingsplan ‘Kom Eerde, 
herziening Kapelstraat 23-25
Ter vervanging van een horecapand wordt de bouw van 7 
appartementen en een kleinschalige kantoorfunctie mogelijk 
gemaakt. De bestaande mogelijkheid voor een tweede 
bovenwoning wordt ook weer opgenomen in het nieuwe 
bestemmingsplan. De ingediende zienswijzen geven geen 
aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. 
Voorgesteld wordt het bestemmingsplan ongewijzigd vast te 
stellen.
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LICHTPUNTJES… 

In een tijd waarin veel mensen het zwaar hebben, zijn 
het juist de momenten van hoop die ervoor zorgen 
dat we volhouden. Die momenten van hoop - die 
lichtpuntjes - zijn belangrijk. 
Het kleine gebaar. Het naar elkaar omzien. Laten we 
dat, óók straks, niet meer loslaten. 
Ik gun alle mensen in Meierijstad een lichtpuntje: een 
beetje steun en warmte, van mens tot mens. Met de 
fi lm Lichtpuntjes hoop ik hieraan te kunnen bijdragen, 
u kunt de fi lm bekijken via 
www.meierijstad.nl/lichtpuntjes. 
Houd moed! Het komt goed.

Uw burgemeester
Kees van Rooij

Bestemmingsplan ‘Erpseweg 3 te Veghel’ 
Met dit bestemmingsplan worden de bouwmogelijkheden 
voor deze locatie uitgebreid. Het bouwvlak wordt aangepast 
en het verhogen van de goothoogte wordt mogelijk 
gemaakt. De ingediende zienswijzen zijn aanleiding om de 
raad voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te 
stellen.

Rapport ‘Kansen voor Kwaliteit’: afwegingskader 
vrijkomende (agrarische) bebouwing
Met nieuw beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing 
(VAB-beleid) wil gemeente Meierijstad zich sterk maken 
voor behoud en ontwikkeling van de kwaliteit en vitaliteit van 
het buitengebied. Ze wil stoppende agrarische ondernemers 
meer ruimte geven om een nieuwe bestemming te vinden 
voor hun bedrijf. 

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? 
Kijk dan bij 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

BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD

Hebt u een boodschap voor de gemeenteraad? Stuur 
dan een mail naar griffi  e@meierijstad.nl of per post naar 
Gemeente Meierijstad t.a.v. de griffi  e, 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 griffi  e (telefoon 14 0413 of e-mail griffi  e@meierijstad.nl).

MAATREGELEN PGB JEUGD EN MAATSCHAPPELIJKE
ONDERSTEUNING IN HET KADER VAN DE 
CORONACRISIS

Het Ministerie van VWS heeft een handreiking gepubliceerd 
over het doorbetalen van PGB-zorgaanbieders, ook als zorg 
en ondersteuning niet of anders worden geleverd. Deze 
maatregelen gelden tot 1 juni aanstaande en zijn bedoeld 
om de zorgstructuur en de zorgcontinuïteit voor de toekomst 
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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    

RAADSVERGADERING 7 MEI

De Eerste kamer heeft de Tijdelijke wet digitale 
beraadslaging en besluitvorming aangenomen. De 
Spoedwet is gepubliceerd in het Staatsblad en hiermee 
offi  cieel in werking getreden. Deze wet maakt het juridisch 
mogelijk om een digitale raadsvergadering te houden. Via 
een virtuele vergaderomgeving kunnen raadsleden thuis 
deelnemen aan de vergadering. Op 7 mei wordt er een 
digitale raadsvergadering gehouden met alle raadsleden. 
De vergadering is live te volgen via  www.meierijstad.nl/
videoregistraties.

De raad neemt op 7 mei een besluit over de onderwerpen 
die op 5 maart en 9 april in de commissies zijn behandeld.
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te borgen. Hierbij geldt de dringende oproep dat de 
zorgaanbieders allereerst onderzoeken of ze de zorg 
op een andere wijze kunnen leveren. Als dat niet kan, 
is doorbetalen mogelijk. Wel wordt van zorgaanbieders 
verwacht dat zij op facturatie naar budgethouder 
specificeren welke zorg wel en niet geleverd is tot 1 juni.

Deze handreiking vermeldt nogmaals dat de 
landelijke maatregelen Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid (NOW) en De Tijdelijke 
Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers 
(TOZO) geen voorliggende voorzieningen zijn voor deze 
zorgaanbieders.

Via onderstaande link lees je de Handreiking van ministerie 
van VWS en de uitwerking van deze maatregelen. 
https://vng.nl/nieuws/pgb-en-de-coronacrisis-maatregelen-
en-wijzigingen.

SAMEN TEGEN VOEDSELVERSPILLING

Tijdens de coronacrisis doe je misschien voor wat meer 
dagen boodschappen dan je gewend bent. Op 
www.voedingscentrum.nl/bewaarwijzer vind je tips hoe 
eten langer goed blijft en je zo min mogelijk verspilt. 
#samentegenvoedselverspilling.

KONINGSDAG 2020

De viering van de verjaardag van koning Willem-Alexander 
krijgt door de coronacrisis een heel ander karakter. Geen 
Koningsspelen, vrijmarkten en massaal bezochte concerten 
in de open lucht.
Ook voor Koningsdag blijft het advies: Blijf thuis! En hang 
als dat mogelijk is, de vlag uit. De vlag voor Koningsdag, 
maar dit jaar tegelijkertijd een uiting van saamhorigheid en 
een eerbetoon aan alle mensen die op welke manier dan 
ook geraakt worden en zijn door het Coronavirus. Een vlag 
die de kracht van samen toont.

De vlag mag uit van zonsopkomst tot zonsondergang. Heeft 
u een oranje wimpel, bevestig die dan aan de top van de 
vlaggenmast. Doet u mee?        

Het gemeentebestuur van Meierijstad wenst u een fijne en 
goede Koningsdag toe thuis.         

BLIJF THUIS EDITIE VAN KONINGSSPELEN 2020

De sportcoaches van gemeente 
Meierijstad hebben in 
samenwerking met basisschool 
De Springplank hebben ‘De blijf 
thuis editie’ van Koningsspelen 

2020 samengesteld voor alle basisschoolkinderen 
in het kader van Koningsspelen 2020. Natuurlijk zijn 
de spellen ook gewoon te gebruiken op een ander 
moment bijvoorbeeld in de meivakantie. Het is een leuk 
spellenpakket wat thuis of in de tuin gespeeld kan worden. 
Kijk voor het spellenpakket op 
www.meierijstad.nl/koningsspelen. 
Veel plezier samen!

OUD PAPIER INZAMELING

Help de verenigingen met oud papier!
In Meierijstad wordt het oud papier en karton door 
tientallen verenigingen opgehaald. Zij ontvangen daarvoor 
een vergoeding van de gemeente en rekenen op deze 
inkomsten. Gemeente en verenigingen hebben hier 
afspraken over. Vanwege Corona moest de inzameling 
tijdelijk stilgelegd worden. Vanaf 7 april is de inzameling 
van oud papier door verenigingen weer opgestart. Dit is na 
zorgvuldig onderling overleg met o.a. de GGD besloten en 
gebeurt onder strikte voorwaarden.

Check de ophaaldatum in uw wijk
We begrijpen dat burgers nu, in deze bijzondere 
omstandigheden, veel oud papier moeten bewaren. De 
verenigingen nemen dit graag weer voor u mee. Juist in 
deze tijd is het een belangrijke inkomstenbron voor hen 
die ze niet willen missen. Helaas zien we nu geregeld dat 
papier al ruim vóór de inzameldatum buiten wordt gezet, tot 
ergernis van de mensen in de directe omgeving. Papier dat 
buiten blijft staan leidt bovendien tot meer zwerfvuil; ook is 
er een risico op brandstichting. 

Alleen sámen houden we het schoon en veilig
We vragen u om elkaar én de inzamelende (buurt)
vereniging te helpen. Heeft u het papier voortijdig buiten 
gezet? Haal het dan weer naar binnen. Maak op een 
vriendelijke manier aan elkaar duidelijk dat het de bedoeling 
is het papier pas op de dag van inzameling buiten te zetten. 
Kijk voor meer info op www.meierijstad.nl/afvalkalender. 

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘LANDELIJK 
GEBIED, HERZIENING BORNE 27 SCHIJNDEL ’
EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE WET
GELUIDSHINDER

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, herziening 
Borne 27’ ligt samen met het ontwerpbesluit Hogere waarde 
Wet geluidhinder (Wgh) met ingang van donderdag 23 
april tot en met woensdag 3 juni 2020 ter inzage in het 
gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel, gedurende 
openingstijden. Tevens is het ontwerp bestemmingsplan 
elektronisch raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, herziening 
Borne 27’ voorziet in de oprichting van een bedrijfswoning 
aan Borne 27 te Schijndel.
Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op 
het ontwerp bestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit 
Hogere waarde Wet Geluidshinder, kunt u de volledige 
bekendmaking raadplegen op 
www.officielebekendmakingen.nl. 

VOORBEREIDINGSBESLUIT BESTEMMINGSPLAN

De gemeenteraad heeft op 8 april 2020 een 
voorbereidingsbesluit vastgesteld voor een aantal locaties 
in Meierijstad.
Voor gebieden in Schijndel en Veghel en voor een reeks 
locaties elders in de gemeente Meierijstad geldt een verbod 
om het gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen. 
Er geldt ook een verbod op uitvoeren van werken of 
werkzaamheden en op slopen. Wanneer een voorgenomen 
activiteit niet strijdig is met het in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplan, kan alsnog een omgevingsvergunning 
verleend worden. Hierbij wordt kritisch gekeken door het 
college van B&W naar activiteiten die betrekking hebben op:
-  aanloopstraten van centra en solitaire winkels in relatie 

tot het concentreren van detailhandel, 
-  industrie nabij woongebied in relatie tot concentratie van 

zware bedrijvigheid,

-  bedrijvigheid in het landelijk gebied die ter plaatse op 
gespannen voet staat met andere waarden, 

- enkele nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en 
- huisvesting van arbeidsmigranten.

Het voorbereidingsbesluit wil voorkomen dat er 
ontwikkelingen plaatsvinden in het aangewezen gebied 
die in strijd zijn met de plannen van het gemeentebestuur. 
Het voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat aanvragen 
van een omgevingsvergunning die worden ingediend na 
de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit, worden 
aangehouden. 

De inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit is 15 
april 2020. Het besluit heeft een werkingsduur van één 
jaar. Gedurende een periode van 6 weken, vanaf 14 april 
tot en met 25 mei 2020, ligt het voorbereidingsbesluit 
ter inzage in het gemeentehuis in Veghel. Tevens is het 
voorbereidingsbesluit elektronisch raadpleegbaar op: 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer: 
NL.IMRO.1948.VBB0012020-VG01 

Het is op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
niet mogelijk bezwaar en beroep in te stellen tegen het 
voorbereidingsbesluit.

Voor informatie over een omgevingsvergunning kunt u 
contact opnemen met het de afdeling Vergunningverlening, 
toezicht en handhaving via telefoonnummer 14 0413.
Voor informatie over de voorbereiding van het 
bestemmingsplan en het omgevingsplan kunt u contact 
opnemen met de afdeling Gebiedsontwikkeling en 
planologie via telefoonnummer 14 0413.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Van Homberghlaan 11  bouwen van een erker
 Karthuizerweg 4  bouwen van een schuur
 Heistraat 8  kappen van een boom
 Streepenstraat 44  bouwen van een berging en  
  carport

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Heistraat 10  bouwen van een bijgebouw
 Verwestraat 36   realiseren van een aanbouw en 

het vergroten van een garage
 Lieshoutsedijk 21A  bouwen van een woning
 Kremselen 22   bouwen van een woning
 Anna Paulownastraat 12  realiseren van een carport

Standplaatsvergunning
 Markt   standplaats AGF op 11-4 en 

25-4 2020 
 Liempdseweg 43   Foodstruck verkoop van koffie, 

thee en versnapering

VERDAGINGSBESLUITEN

 Boskantseweg 28  uitbreiden van bijgebouwen

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

 Rijtvenweg 5   brandveilig gebruik van studio's 
voor het huisvesten van 
arbeidsmigranten

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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