
Zoek steun of hulp
Blijf contact houden met vrienden en familie. Praat met 
iemand die u vertrouwt. Bel of chat als u wilt praten, iets wilt 
vragen of iemand zoekt die naar u luistert. Hieronder treft u 
een aantal hulplijnen aan:

•  Kinderen (8-18 jaar):
 Ga naar de Kindertelefoon of bel: 0800-0432
• Jongeren:
 Gebruik de chatfunctie via JouwGGD.nl
• Volwassenen:
 Bezoek deluisterlijn.nl of bel 0900-0767
 Bezoek mindkorrelatie.nl of bel 0900-1450
 Ouderen kunnen ook bellen met ANBO via 0348-466666

Denkt u eraan om uzelf pijn te doen, of aan zelfmoord? Bel 
0900-0113.

Spreek uw hulpverlener of Veilig Thuis
Kunt u zelf geen oplossing voor het probleem bedenken? 
Neem dan contact op met uw eigen hulpverlener, huisarts of 
met het sociale (wijk)team in de buurt.
U kunt elke dag, 24 uur per dag, Veilig Thuis bellen op 0800-
2000. Voor een luisterend oor en advies over de situatie 
waar u zich zorgen over maakt. Dit kan ook anoniem. Bij 
direct gevaar belt u 112.

Meer tips
Meer informatie en tips over oplopende spanningen vindt u 
op: www.ikvermoedhuislijkgeweld.nl, www.nji.nl, 
www.movisie.nl  en www.ncj.nl.

KINDEROPVANG

Wij vragen u alleen een beroep te doen op kinderopvang 
als u een cruciaal beroep hebt en zelf geen opvang kunt 
regelen. Meer informatie op www.meierijstad.nl/coronavirus 
onder het kopje onderwijs/kinderopvang.

HEEFT U GELDZORGEN?

Ondanks de maatregelen van het kabinet krijgt u het de 
komende tijd misschien fi nancieel lastig. Op dit moment 
wordt de fi nanciële nood misschien nog niet echt gevoeld, 
maar door het verlies van werk kan dit wel gaan komen. 
Zeker als er geen of weinig spaargeld is.

“Houdt uw inkomsten en uitgaven op orde en trek op tijd 
aan de bel voor hulp of advies”

Weet dat u bij de gemeente Meierijstad kunt aankloppen en 
meldt u aan voor onze hulp. Op onze website vindt u meer 
informatie onder het kopje geldzorgen: www.meierijstad.nl/
coronavirus.
De website www.wijzeringeldzaken.nl bevat tips voor 
iedereen over allerlei geldzaken: waaronder gebeurtenissen 
zoals op jezelf wonen, samenwonen, kinderen krijgen, 
scheiden, verzekeren en tips voor ZZP’ers. 

Uw personeel fi nancieel fi t
De website www.fi nancieelfi ttewerknemers.nl is bedoeld voor 
werkgevers, om personeel met geldzorgen te herkennen, te 
bespreken en te verwijzen naar hulp.

VERGADERINGEN AFGELAST

In de aanpak van het Corona-virus zijn 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 op 16 april de Expertmeeting Wonen niet 
doorgaat:

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

COMMISSIES 9 APRIL 

Op 9 april stonden de commissievergaderingen op de 
agenda. Als gevolg van het Coronavirus is er door de 
commissies digitaal vergaderd. Op de agenda stonden de 
onderwerpen voor de raadsvergadering van 7 mei .
De commissies hebben advies uitgebracht 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. 

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

RAADSVERGADERING 7 MEI

De Eerste kamer heeft afgelopen week 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.

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

Voor de actuele stand van zaken: zie de gemeentelijke 
website 
7 mei   : Raadsvergadering (digitaal)
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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.
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.

WAT ALS DE SPANNINGEN THUIS OPLOPEN?

We blijven deze periode zoveel mogelijk thuis. In veel 
huishoudens gaat dit goed, maar in sommige situaties lopen 
de spanningen thuis op.
• Deel (samen) uw dag in, zorg voor regelmaat
• Uit uw gevoelens en maak afspraken
• Bespreek spanningen en ruzies
• Neem een time out
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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

VIDEO MEE IN DE RAAD

Hoe maakt de gemeenteraad besluiten? En waar gaat 
het zoal over? In de video’s ‘Mee in de Raad’ wordt het 
proces van de raad doorlopen aan de hand van wisselende 
onderwerpen. Wat is het voorstel, wat vinden inwoners 
en wat stemt de raad? De video’s zijn te vinden op het 
Facebook- en YouTubekanaal van de gemeente Meierijstad. 

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 28 april gelden er gewijzigde openingstijden. 
De dienstverleningscentra in Sint-Oedenrode en Schijndel 
zijn tot en met 28 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 zijn 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.
Voor meer informatie: www.meierijstad.nl/openingstijden.

STEL BEZOEK AAN MILIEUSTRAAT UIT

We zien de laatste dagen teveel drukte bij onze 
milieustraten. Om alles veilig te laten verlopen laten we 
maximaal 5 voertuigen tegelijkertijd toe. Dat leidt tot lange 
wachttijden. Daarom verzoeken we u dringend:
•  Kom alleen als het écht noodzakelijk is; kom niet voor 

één doosje 
• Kom dan bij voorkeur maandag t/m donderdag
• Sorteer uw spullen thuis al voor
• Kom alleen en laat kinderen thuis
• Houd afstand van elkaar, minimaal 1,5 m
• Geen toegang als u verkouden bent of hoest
• Schud geen handen

Het is belangrijk dat bezoekers alle voorschriften en 
instructies van medewerkers ter plaatse opvolgen. 
Bezoekers die zich niet aan de maatregelen houden worden 
weggestuurd.

SAMEN TEGEN EENZAAMHEID BIJ OUDEREN

‘Zeg het met bloemen’

Bijna 1100 kleurrijke boeketten werden in 50 ritten op 
zaterdag 11 april naar alle thuiswonende cliënten van 
BrabantZorg gebracht.
Voornamelijk in Meierijstad, maar ook adressen in Uden, 
Boekel, Son en Breugel.

BrabantZorg had de medewerkers van gemeente 
Meierijstad om hulp gevraagd. Hier werd heel positief op 
gereageerd. Spontaan meldden zich 46 personen om in de 
rol van bezorger te kruipen. De cliënten van BrabantZorg 
waren blij verrast met deze leuke attentie.

Deze actie is een samenwerking tussen ONS welzijn, 
BrabantZorg en gemeente Meierijstad.

INFORMATIEKRANT ZORG EN ONDERSTEUNING

De informatiekrant Zorg & 
Ondersteuning is vorige week 
uitgebracht en huis aan huis 
verspreid. Deze krant is tot 
stand gekomen vóórdat de 
Corona crisis zich aandiende. 
U kunt deze krant nu ook 
digitaal lezen via 
www.meierijstad.nl/informatiekrant.

PARACHUTE TUSSEN DE BLOEMEN

Op 20 november bracht 
burgemeester Van Rooij een 
parachute naar de Amerikaanse 
ambassade in Wassenaar als teken 
van dankbaarheid. Nu staat het in 
Wassenaar tussen de bloeiende 
tulpen en narcissen als symbool 
van vriendschap en hoop op betere 
tijden. 

Tijdens de herdenkings- en 
bevrijdingsactiviteiten afgelopen 
september (en oktober) was de heer 
P. Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur, verschillende 
keren te gast in Meierijstad. Tijdens één van deze bezoeken 
liet de ambassadeur zich lovend uit over de parachutes 
die in Sint-Oedenrode, Eerde en Veghel stonden: “Dat zou 
mooi staan in de tuin van de ambassade…!” knipoogde 
hij. Burgemeester Van Rooij heeft dit opgepakt en zo is 
het idee gekomen om een parachute te schenken aan de 
ambassadeur.

STIMULERINGSFONDS TOEGANKELIJKHEID

Gemeente Meierijstad wil dat iedereen kan meedoen, 
zowel inwoners met als zonder een beperking. Alle 
inwoners moeten kunnen deelnemen aan het openbare 
leven: werken, leren, winkelen, sporten, boodschappen 
doen, recreëren en uitgaan. Om te stimuleren dat 
iedereen in onze samenleving mee kan doen, is een 
toegankelijkheidsbudget opgericht. Maatschappelijke 
organisaties, vrijwilligersorganisaties, verenigingen, 
dienstverleners en ondernemers zonder winstoogmerk 
kunnen in 2020 en 2021 een aanvraag indienen voor dit 
stimuleringsbudget.

Welke activiteiten of projecten 
komen in aanmerking
•  Toegankelijk maken van een 

cultuurfestival
• Markeringen op glazen deuren
•  Drempelplaat bij 

verenigingsgebouw
•  Website van 

vrijwilligersorganisatie toegankelijk maken

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een 
stimuleringsbudget en hoe u dit kunt aanvragen? Kijk dan 
op www.meierijstad.nl/SFT.

WEGAFSLUITING N279 WEGENS 
REPAREREN SCHADES WEGDEK

De provinciale weg N279 bij Veghel is van woensdag 22 
april 20.00 uur tot en met donderdag 23 april 06.00 uur in 
beide richtingen afgesloten wegens wegwerkzaamheden. 
De weg wordt afgesloten tussen de Rembrandtlaan en 
de N.C.B-laan. Twee schades worden gerepareerd en 
de voetovergangen ter hoogte van het viaduct worden 
vervangen.
Met borden wordt een omleidingsroute aangegeven. De 
verwachte vertraging door de werkzaamheden bedraagt 
ongeveer 5 minuten.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Ollandseweg 138  bouwen van een droogloods
 Dommelrodelaan 13  kappen van een zilverspar
 Handelsweg 17   realiseren van hekwerk en 

poorten
 Johanna van  wijzigen van verleende  
 Brabantlaan 34  vergunning bouwen van een  
  overkapping, schutting en inrit
 Jasmijnstraat 11 A   bouwen van een basisschool + 

kinderopvang + gymzaal

Evenementenvergunning
 Donte 3   11 t/m 13 september 2020 - 

Latcho Diewes Festival

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Koninginnelaan 141a  uitbreiden van een aanbouw
 Kremselen  bouwen van een vrijstaand
 ongenummerd (kavel 13) woonhuis

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

VERDAGINGSBESLUITEN

 Knotwilg 36   bouwen van een garage en het 
realiseren van een inrit

ONTVANGEN MELDINGEN 
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

 De Leijerweg 9   wijzigen van dieraantallen 
en huisvestingssystemen en 
wijzigingen in objecten binnen 
de inrichting van het bedrijf

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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