
WILT U INSPREKEN?

Neem dan contact op met de griffi  e (e-mail 
griffi  e@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding is 
mogelijk tot 3 juni, 12.00 uur. De spreektijd is maximaal vijf 
minuten per spreker.
Ondersteuning van de inspreekbijdrage met schriftelijk 
materiaal is mogelijk. Dit is vooraf toe te sturen naar de 
griffi  e. De griffi  e zorgt voor verspreiding onder de raads- en 
commissieleden.

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN / LIVE STREAM

In verband met de Coronacrisis is het niet mogelijk om 
vergaderingen in het bestuurscentrum bij te wonen. 
U kunt de vergaderingen, met uitzondering van de 
agendacommissie, wel digitaal volgen via 
www.meierijstad.nl/videoregistraties.
U kunt de vergaderingen ook terugkijken. Bij het terugkijken 
kunt u kiezen voor automatische ondertiteling. 
Voor de actuele stand van zaken: zie 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

Vergaderdata in de komende periode
28 mei : Agendacommissie
4 juni   : Beeldvormende avond (digitaal)
11 juni : Commissievergaderingen
23 juni :  Gezamelijke commissievergadering REB/M&M
25 juni : Raadsvergadering
2 juli    : Raadsvergadering (extra)

Vergaderstukken
Wilt u meer over de vergaderstukken weten? 
Kijk dan bij de vergaderstukken op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

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? Kijk eens op www.meierijstad.
nl/gemeenteraad. Daar vindt u informatie over de 
gemeenteraad, raadsleden, burgercommissieleden, 
raadsbijeenkomsten, uitzendingen raadsbijeenkomsten etc.
Hebt u vragen? Neem dan contact op met de griffi  e, 
telefoon 14 0413 of e-mail griffi  e@meierijstad.nl.
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AGENDACOMMISSIE 28 MEI 

De agendacommissie vergadert op 28 mei en bepaalt 
wat er in de commissies (11 juni), de raadsvergaderingen 
(25 juni en 2 juli) en tijdens de beeldvormende avond (3 
september) besproken wordt. In de agendacommissie zitten 
alle fracties (1 lid per fractie). De vergaderstukken zijn te 
vinden op www.meierijstad.nl/vergaderkalender.
Let u er op dat het om concepten gaat. Wijzigingen zijn niet 
uitgesloten. 

BEELDVORMENDE AVOND 4 JUNI

In verband met de Coronacrisis vindt de beeldvormende 
avond digitaal plaats. Hoe werkt dat?
Via een virtuele vergaderomgeving kunnen raads- en 
commissieleden thuis deelnemen aan de vergadering. 
De spelregels die gelden bij een fysieke vergadering 
zijn ook van toepassing op de digitale vergadering. Ook 
insprekers kunnen aan deze digitale beeldvormende avond 
deelnemen. 
Zoals gebruikelijk is de vergadering live te volgen via 
www.meierijstad.nl/videoregistraties. De bijeenkomst is 
achteraf ook terug te kijken.

Er worden gelijktijdig twee digitale sessies gehouden. Op 
het programma staat:

Sessie 1:
• Inclusie: iedereen kan meedoen
De sessie begint met een fi lm over ervaringsdeskundigen 
uit Meierijstad. Daarna volgt een schets van de stand van 
zaken lokale inclusie agenda en programmalijn inclusie. 
Tot slot licht de Stichting Toegankelijk Meierijstad haar 
activiteiten toe.

Sessie 2:
• Transitievisie Warmte (TVW)
In lijn met het Klimaatakkoord moet elke gemeente eind 
2021 een TVW hebben vastgesteld. Wat houdt de TVW 
precies in? Welke keuzes zijn te maken? Hoe ziet het 
(participatie)proces er uit? Hoe verder?

• Ontwerp omgevingsvisie
Hoe ziet het concept ontwerp omgevingsvisie er uit? 
Welke gebiedskenmerken, uitgangspunten, afwegingen en 
randvoorwaarden zijn hierin opgenomen? Hoe nu verder?

CORONA STOPT CRIMINELEN NIET!

Veel mensen zoeken het 
buitengebied op omdat daarop 
volop ruimte is om te fi etsen, te 
wandelen en om hard te lopen. 
Het buitengebied is echter ook 
aantrekkelijk voor criminelen om 
drugs te produceren en illegale 
handelswaar op te slaan. Ziet u tijdens uw wandeling iets 
vreemds? Meld dat dan bij de politie: tel: 0900 8844 of 
bij Meld Misdaad Anoniem, tel: 0800-7000. Corona stopt 
criminelen niet, ook niet in het buitengebied.

Ook in de horeca zijn criminelen nu actief. Criminelen 
willen horeca-ondernemers helpen met een zogenaamd 
‘reddingsplan’ met contant geld, wat aantrekkelijk lijkt, maar 
waarbij horeca ondernemers groot risico lopen dat er in het 
horecapand straks illegale activiteiten plaatsvinden en het 
pand wordt gesloten. Criminelen deinzen niet terug voor 
geweld en bedreiging. 
Bedenk altijd: u kunt maar één keer NEE zeggen!

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

Op maandag 1 juni zijn wij gesloten in verband met 
Pinksteren.
Vanaf 2 juni zijn de openingstijden van de 
dienstverleningscentra als volgt:

Locatie Veghel: 
Burgerzaken: 
Maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur
Donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur

Toegang sociaal domein (werk, inkomen, Wmo, jeugd): 
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 11.00 uur

Locatie Sint-Oedenrode:
Burgerzaken:
Maandag van 8.30 uur tot 20.00 uur
Vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur

Toegang sociaal domein (werk, inkomen, Wmo, jeugd) 
Maandag en vrijdag van 9.00 uur tot 11.00 uur

Locatie Schijndel: 
Burgerzaken:
Dinsdag van 8.30 uur tot 12.30 uur
Woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur

Toegang sociaal domein (werk, inkomen, Wmo, jeugd) 
Dinsdag en woensdag van 9.00 uur tot 11.00 uur

Huwelijken
Alle locaties met een maximum van 30 personen, alleen 
ceremonie.

Voor meer informatie kijk op: 
www.meierijstad.nl/openingstijden.
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BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS

Op steeds meer plaatsen worden de nesten van de 
eikenprocessierups zichtbaar. De brandharen die vanaf 
half mei op de rupsen aanwezig zijn gaan meer en meer 
voor overlast zorgen. Dit vraagt extra oplettendheid als u 
zich in de buurt van eiken begeeft. Algemeen geldt dat elk 
contact met de rupsen en resten ervan vermeden moet 
worden. Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied 
met eikenprocessierupsen voor goede bedekking van 
de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. 
Waarschuw kinderen voor het gevaar van de rups. Kies 
wanneer het mogelijk is voor een andere route waar geen 
of minder besmette bomen staan. De routes waar preventief 
bestreden is zijn te vinden op www.meierijstad.nl/epr. 

De meest voorkomende klacht is (ernstige) jeuk. Ook 
geïrriteerde of ontstoken ogen en irritatie van de luchtwegen 
komen voor. Hoe erg de reactie is, is voor iedereen anders. 
Neem bij ernstige klachten contact op met de huisarts.

Om de overlast te beperken start de gemeente met het 
wegzuigen van de rupsen. Het is niet mogelijk, maar ook 
niet nodig om de rups overal te bestrijden. De gemeente 
stelt daarom prioriteiten aan waar de eikenprocessierupsen 
verwijderd worden. Gebieden rondom scholen, 
speelplekken en plaatsen waar veel mensen verblijven, 
fietsen of wandelen hebben voorrang. Op plaatsen waar de 
risico’s lager zijn wordt niet bestreden. Zo bieden we ruimte 
aan natuurlijke vijanden om zich te ontwikkelen.

De plasticfolie die op verschillende plaatsen in Meierijstad 
rond de bomen zit is niet aangebracht door de gemeente. 
Deze methode die vooral op internet rond gaat, werkt niet 
tegen de eikenprocessierups en wordt sterk afgeraden. 
Heeft u zelf bomen ingepakt, zorg dan dat deze plastic zo 
snel mogelijk weer wordt verwijderd. De plasticfolie kan 
zelfs gevaarlijk zijn vanwege achterblijvende brandharen en 
het risico van verspreiding van plastic in de natuur.

Melden
Een melding doen van eikenprocessierups kan via 
de MijnGemeente app of via de website van de 
gemeente. Bent u zelf eigenaar van een boom met 
eikenprocessierupsen dan bent u ook zelf verantwoordelijk 
voor het treffen van maatregelen. 

VERRUIMING TERRASSEN MEIERIJSTAD 
ONDER VOORWAARDEN MOGELIJK

Horecaondernemers in Meierijstad bereiden zich voor 
op openstelling
De regering heeft de Corona-maatregelen versoepeld. Eet- 
en drinkgelegenheden mogen vanaf 1 juni 12.00 uur open. 
Hierbij moeten horecaondernemers altijd maatregelen treffen 
zodat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar kan houden. We 
hebben horecaondernemers gevraagd of zij plannen hebben 
om hun terras te verruimen. Als gemeente willen we hier 
flexibel mee omgaan. Horeca-exploitanten zijn uitgenodigd 
om hun plan op papier te zetten en aan de gemeente te 
sturen. Het liefst ziet de gemeente een plan van gezamenlijke 
horeca, dat besproken is met buren en ondernemers in de 
omgeving. Horeca-ondernemers die normaal gesproken 
geen terras hebben, hebben binnen de spelregels ook de 
mogelijkheid om tijdelijk een terras te creëren. 

De plannen die binnenkomen, leggen we naast een aantal 
spelregels die we speciaal hiervoor hebben opgesteld, 
samen met Koninklijke Horeca Nederland. Als het plan past 
binnen de spelregels, mag de ondernemer het uitvoeren. De 

volledige lijst met 25 spelregels staat op www.meierijstad.nl/
coronavirus.

Gezellig én veilig
Bezoekers die van een terras gebruik willen maken, zijn 
zelf ook verantwoordelijk. Hou 1,5 meter afstand, ook op 
het terras. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat deze 
nieuwe fase goed verloopt.

MELD ZWERFAFVAL OP DE JUISTE PLEK

Zwerfafval is voor veel mensen een doorn in het oog. 
Daarnaast is het ook slecht voor mens, dier en natuur. Veel 
inwoners ruimen hun afval al netjes op of gooien het in een 
afvalbak. Om zwerfafval te voorkomen voert de gemeente 
verschillende acties uit. Die maken mensen bewust dat 
zwerfafval niet hoort. Maar helaas voorkomt dit niet alles. 

Melding maken bij Rijkswaterstaat
Veel zwerfafval bevindt zich langs snelwegen en dan vooral 
bij de op- en afritten. Door veiligheidsredenen mag hier 
alleen schoongemaakt worden door Rijkswaterstaat. Heeft 
u zwerfafval langs een rijksweg gezien? Meld dit dan via de 
gratis Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat 0800-8002.

Melding maken bij de gemeente
Ziet u op andere plekken zwerfafval? Meld dit dan bij de 

gemeente via de MijnGemeente APP of telefonisch via 
14 0413.

MANTELZORGERS KUNNEN ZICH LATEN TESTEN 
OP HET CORONAVIRUS

 
Op dit moment kunnen bepaalde groepen, zoals 
mantelzorgers, die klachten hebben die passen bij het 
coronavirus, zich laten testen door GGD Hart voor Brabant 
in speciale teststraten. De teststraten zijn te vinden in 
Rosmalen (‘s-Hertogenbosch), Tilburg en Uden.
 
Wilt u weten hoe u zich aan moet melden? Kijk dan op de 
website van www.ggdhvb.nl. Hier vindt u informatie of u in 
aanmerking komt voor een test en op welke wijze u zich kan 
aanmelden.

Heeft u vragen, neem dat contact op met de GGD Hart voor 
Brabant. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 
9.00 – 17.00 uur via 088 368 6422.
 
Vanaf 1 juni kunnen alle Nederlanders die klachten hebben, 
die wijzen op het coronavirus zich laten testen. Meer 
informatie hierover volgt nog.

MEIERIJSTAD MAAKT METERS IN DUURZAAMHEID

Meierijstad maakt meters als het gaat om 
duurzaamheid. In de periode van 6 mei tot en 
met 10 juni besteden we iedere week aandacht 
aan de activiteiten die we doen op gebied van 
duurzaamheid.  
Deze week aandacht voor:  Klimaatmaatregelen
 
Het klimaat verandert, dat merken we in onze 
wijken en woningen. Met deze projecten stimu-
leren we de inwoners van Meierijstad om zelf 
maatregelen te nemen. Het begint bij minder 
bestrating en meer groen in tuinen en rondom 
huizen. De gemeente doet mee aan operatie 
Steenbreek. Te veel bestrating zorgt voor proble-
men tijdens ernstige regenbuien en zorgt voor 
hogere temperaturen in de wijk. Ook is er te 
weinig leefruimte voor nuttige dieren. In 2019 
konden inwoners daarom een tegel uit de tuin 
ruilen tegen een plantje. In 2019 is er ook een 
regentonactie geweest. Inwoners konden met 
korting een regenton aanschaffen. Zo vangen 
ze water op, dat ze later kunnen gebruiken om 
de tuin te sproeien. De waterschappen geven 
subsidie aan buurtinitiatieven die de leef-
omgeving groener en natuurlijker willen maken.
 
Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.duur-
zaammeierijstad.nl

DUURZAAM  MEIERIJSTAD

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Hulst 1 bouwen van een loods
 Kruising Stomperstraat/ vellen van houtopstanden
 Coeveringslaan  
 Rijtvenweg 12 uitbreiden van loodsen
 Bobbenagelseweg 14a kappen van een lindenboom
 Nijnselseweg kappen van twee bomen
 Burgemeester van  bouwen van 7 woningen
 Oerlehof ongenummerd 
 Schout van Peellandlaan 3 vernieuwen van een dak
 Leunestraat 22  plaatsen van een tijdelijke 

woonunit
 Sonse-Heideweg 5 bouwen van een bedrijfsruimte
 Slophoosweg 4 verbouwen van een woning

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Dommelrodelaan 13 kappen van een zilverspar
 Johanna van  bouwen van een overkapping
 Brabantlaan 34   en een schutting en het 

aanleggen van een uitweg 
(gewijzigde vergunning)

 Karthuizerweg 4 bouwen van een schuur
 Huisakkerweg 10a  plaatsen van een woonunit
 Heistraat 8  kappen van een boom

VERDAGINGSBESLUITEN

 diverse locaties in  plaatsen van een viertal digitale
 Schijndel en  informatiesystemen
 Sint-Oedenrode 

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITEN
BESLUIT MILIEUBEHEER

 Hulst 1  oprichten van een loods
 Mgr. Bekkersplan 4   oprichten van een quick service 

afhaal- en bezorgrestaurant van 
gezonde broodjes,wraps en 
salades 

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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