
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.

PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING

Voor (acute) psychosociale ondersteuning kunt u dag en 
nacht contact opnemen met Farent; 088-0237500. 
Farent zet allerlei nieuwe initiatieven op onze inwoners te 
ondersteunen. Dat gebeurt via telefoon, whatsapp, social 
media en beeldbellen. 

Er wordt actief contact gezocht om te kijken hoe Farent hen 
kan ondersteunen tijdens de coronacrisis.
Bij minder dringende situaties kun je tijdens kantoortijden 
contact opnemen met de gemeente; 14 0413.
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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.

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:
  2 april: Beeldvormende avond
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.

RAADSVERGADERING 8 APRIL, ANDERS DAN ANDERS

Het is wettelijk niet mogelijk om een raadsvergadering digitaal 
te houden. De wet schrijft namelijk voor dat raadsleden 
lijfelijk aanwezig moeten zijn. Alhoewel raadsvergaderingen 
door de regering zijn uitgezonderd van het verbod op 
openbare bijeenkomsten, kunnen we in onze raadzaal met 
35 raadsleden 1,5 meter ruimte tussen de raadsleden niet 
garanderen. Bovendien willen we de kans op besmetting 
tot een minimum beperken en zo min mogelijk personen 
aanwezig hebben in de raadsvergadering. Concreet betekent 
dit dat de raadsvergadering van 8 april zal worden bijgewoond 
door 1 raadslid, de burgemeester en de griffi  er. Er is geen 
mogelijkheid om deze vergadering bij te wonen, wel zal deze 
te volgen zijn via de webcast op www.meierijstad.nl. 
De raadsvergadering zal enkel bestaan uit het afhameren van 
besluiten die noodzakelijk genomen moeten worden en waarvan 
de fracties vooraf digitaal hebben doorgegeven dat ze het ermee 
eens zijn. Gegeven de omstandigheden is dit de enige manier 
waarop we op dit moment als gemeenteraad noodzakelijke 
besluiten kunnen nemen. Wij hopen uw begrip hiervoor.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is 
bezig om een noodwet op te stellen die ervoor zorgt dat het 
juridisch wel mogelijk is om een digitale raadsvergadering 
te houden. We hopen dat deze wet er snel komt en we 
een digitale raadsvergadering kunnen houden met al onze 
raadsleden.   

De raad neemt op 8 april besluiten over de hamerstukken 
die op 5 maart jl. in de commissies zijn behandeld. 

Hamerstukken
• Bestemmingsplannen Buitengebied Veghel:
- Herziening Prinsenkamp 1
- Herziening Bosscheweg 23 en Meerbosweg 14
- Herziening Pastoor van Haarenstraat-Nieuwe Veldenweg
•  Bestemmingsplan Zijtaart, herziening Pastoor 

Clercxstraat 31-33-35
•  Wijziging verordening rekenkamercommissie gemeente 

Meierijstad
•  Verordening tot wijziging Legesverordening Meierijstad 

2020 (1e wijziging)
• Verordening Jeugdhulp 2020
• Vaststelling bomenbeleid gemeente Meierijstad
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Ook in Meierijstad zitten we in een moeilijke en onzekere tijd 
door het coronavirus. 
Dit heeft een enorme impact op ons allemaal. Velen van u 
hebben zorgen of verdriet over de mensen in hun familie of 
directe omgeving. We wensen hen kracht en sterkte. 
We leven met u mee. 

Waardering 
We ontmoeten veel begrip bij inwoners, ondernemers, 
onderwijs/kinderopvang en maatschappelijke organisaties 
voor de genomen maatregelen. Het belang van het naleven 
van die maatregelen wordt gezien, ondanks dat deze toch 
ingrijpend voor u zijn. Onze waardering en dank hiervoor. 

Mooie initiatieven
Ondanks verdriet, zorgen en verlies, zien wij ook de 
grote mate van betrokkenheid in onze wijken en dorpen. 

Mensen die voor elkaar opstaan. Hulp bij de bezorging van 
boodschappen of medicijnen. Kinderen die mooie kaarten 
maken. Mensen die met muziek of optreden iemands 
dag opfl euren. Vrijwilligers die de voedselbanken extra 
ondersteunen. Diverse initiatieven om toch sportief in 
beweging te blijven. Ondernemers die elkaar helpen. 
Deze en nog veel meer mooie gebaren vinden wij 
hartverwarmend. 

De kracht van samen
Hoe we elkaar steunen, maatregelen opvolgen en er samen 
de schouders onder zetten: daaruit blijkt onze Kracht van 
Samen. Dank voor alle inzet, begrip en steun aan elkaar. 
Laten we oog blijven houden voor elkaar! 

Het college van B&W
Gemeente Meierijstad

EEN BERICHT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS
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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 ‘Kom Schijndel 2013, herziening 

Meijgraaf 10’ 
• Bestemmingsplan ‘Trentweg 27, Erp’ *
•  Bestemmingsplan ‘Woningbouwlocaties Spoorlaan en 

achter de voormalige LTS Parallelweg Zuid’
• Bestemmingsplan ‘Erpseweg 3 te Veghel’ *
•  Bestemmingsplan ‘Kom Eerde, herziening Kapelstraat 

23-25’ *
•  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) *

*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

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. 
8 april  : Raadsvergadering
9 april  :  Commissievergaderingen (digitaal – geen 

livestream)
7 mei   : Raadsvergadering

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).

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
DIENSTVERLENINGSCENTRA

Van 30 maart tot en met 10 april gelden er gewijzigde 
openingstijden.
De dienstverleningscentra in Sint-Oedenrode en Schijndel 
zijn van 30 maart 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.

Voor meer informatie: www.meierijstad.nl/openingstijden

HET BOERDERIJENFONDS OPEN VOOR 
AANVRAGEN!

Het boerderijenfonds kan particuliere eigenaren 
ondersteunen met kennis en een fi nanciële bijdrage. Het 
Boerderijenfonds is een landelijk stimuleringsfonds voor 
herbestemming, in combinatie met verduurzaming en/ of 
restauratie, van agrarisch erfgoed. Het fonds richt zich 
op herbestemmingsprojecten van historisch waardevolle 
boerderijen, die bijdragen aan een toekomstbestendig 
platteland. 
Op www.boerderijenfonds.nl meer informatie over het 
fonds. Op deze website staat ook vermeld waar u aan moet 
voldoen om voor een fi nanciële bijdrage in aanmerking te 
komen. 

OPROEP AAN GRONDEIGENAREN EN PACHTERS:
WATEROVERLAST VOORKOMEN WE SAMEN!

Door de verandering van ons klimaat komen extreme 
weersomstandigheden steeds vaker voor. Soms hebben we 
te maken met droogte maar de laatste tijd is het vooral veel 
regenval.  Door het natte weer van de afgelopen maanden 
krijgen we steeds meer te maken met wateroverlast. 
De rivieren Dommel en Aa kunnen maar een beperkte 
hoeveelheid water verwerken. Hierdoor staan bijna alle 
sloten in Meierijstad vol water en wordt er minder afgevoerd 
dan we zouden willen.

Onderhoud sloten en duikers
Met goed onderhoud van sloten en duikers kunnen we 
wateroverlast lokaal voorkomen. Dat onderhoud  is een 
gezamenlijke opgave voor álle grondeigenaren. Dus 
overheid én particulieren. Iedere eigenaar heeft immers 
een belang bij een goede ontwatering. De gemeente 
is als eigenaar ook verantwoordelijk voor een deel van 
het onderhoud waar het haar eigendommen betreft. De 
gemeente is geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk voor het 
onderhoud van ruim 800 kilometer sloten. Dat is een forse 
opgave.

Wat kunt u zelf doen?
Sloten en duikers waar u als grondeigenaar of pachter 
mede verantwoordelijk bent voor het onderhoud kunt u 
regelmatig controleren. Indien nodig kunt u de volgende 
maatregelen treff en:

•  Vrijmaken of doorspuiten van een verstopte of 
dichtgeslibde duiker

• Een duiker met een grotere diameter plaatsen
• Uw gedeelte van de sloot regelmatig maaien
• Uw gedeelte van de sloot op diepte houden

Gebiedsontwatering
De waterschappen De Dommel en Aa en Maas zijn 
verantwoordelijk voor de gebiedsontwatering. Structurele 
tekortkomingen van het watersysteem kunt u melden aan 
het betreff ende waterschap dat hiervoor verantwoordelijk is 
in uw omgeving

GEEN PAPIERINZAMELING TOT EN MET 6 APRIL

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus 
wordt er tot en met 6 april, geen oud papier door de 
verenigingen in gemeente Meierijstad ingezameld. Bewaar 
het papier tot de volgende inzameling, na 6 april. Dan is het 
geen probleem om extra dozen, naast de papiercontainer, 
aan te bieden. Heeft u geen papiercontainer? Bewaar het 
papier dan droog tot aan het volgende inzamelmoment 
na 6 april. Wij realiseren ons dat dit ongemak met zich 
meebrengt, maar wij vragen uw begrip hiervoor. Ander 
afval wordt volgens schema opgehaald. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met afval@meierijstad.nl

CENTRUM JEUGD EN GEZIN MEIERIJSTAD 
BIEDT WEBINAR AAN

Weet u als ouder soms ook niet meer hoe u deze 
moeilijke tijd door moet komen? U bent ouder, opvoeder 
en onderwijzer tegelijkertijd en dan moet u ook nog 
thuiswerken. Samen de hele dag thuis vergt aanpassing. 
Centrum Jeugd en Gezin Meierijstad biedt een gratis 
webinar aan van kinderpsycholoog en opvoedkundige 
Tischa Neve: ‘Met de kinderen thuis, samen de nieuwe 
situatie door’. Het webinar is op 1 april om 20.30 uur, na 
aanmelding ontvangt u een link en kunt u het ook later 
terugkijken. Aanmelden kan op www.cjgmeierijstad.nl

Met de kinderen thuis: samen de nieuwe situatie door!

Thuiswerken, schoolwerk begeleiden en de hele dag de kinderen om 

je heen.  Je hebt je eigen zorgen, onzekerheden en emoties, maar je 

ziet het ook bij de kinderen. Het levert veel vragen op. 

In een webinar helpt Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundi-

ge jou op weg met antwoorden en ideeën. Samen kijken we naast de 

enorme uitdagingen waar we voor staan ook naar de kansen die dit 

alles meebrengt voor je gezin!

Schrijf je nu in op www.cjgmeierijstad.nl

Kan je niet op 1 april? Geen probleem, schijf je toch in en je ontvangt 

na afloop een link waarmee je deze nog een maand lang terug kunt 

kijken. 

meierijstad

centrum voor
jeugd en gezin

1 APRIL 2020 
20.30 UUR 

GRATIS 
WEBINAR VAN 

TISCHA NEVE

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
 Zwembadweg 9   realiseren van een aanbouw op 

een plat dak
 Anna Paulownastraat 12  realiseren van een carport
 diverse locaties in  plaatsen van een viertal
 Schijndel en  digitale informatiesystemen
 Sint-Oedenrode

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 't Achterom 9 en 9a  herinrichten van ’t Achterom 
   9 en 9a
 Rogge 2   bouwen van een gezamenlijke 

carport
 Rogge 4   bouwen van een gezamenlijke 

carport
 Nieuwenhuizen 14   plaatsen van een tijdelijke 

woonunit
 Nijnselseweg 26   uitbreiden van het 

distributiecentrum
 Vresselse-Akkers 2  kappen van een boom
 Jasmijnstraat 11 en 11A kappen van bomen
 Wijk Kienehoef kappen van 7 bomen
 Div. locaties in Meierijstad kappen van bomen

ONTVAGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

 Sloef 4  verplaatsen van dieren

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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