
UIT DE RAAD GELICHT

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

Vaststelling rapport ‘Kansen voor Kwaliteit’: 
afwegingskader vrijkomende (agrarische) bebouwing
Het rapport voorziet in een afwegingskader voor de 
herontwikkeling van vrijkomende (agrarische) bebouwing. 
De (directe) omgeving is leidend, een verbetering van de 
kwaliteit is vereist en de direct omwonenden en andere 
belanghebbenden worden betrokken.

BEELDVORMENDE AVOND 18 MEI 2020 (DIGITAAL)

Dit onderwerp stond eerder gepland voor de beeldvormende 
avond van 14 april jl. Vanwege maatregelen als gevolg van 
het Coronavirus is deze bijeenkomst komen te vervallen. 
Het onderwerp wordt nu alsnog behandeld maar dan 
digitaal.

• Zwembadvoorzieningen Meierijstad
Er zijn diverse combinatiemogelijkheden voor vervangende 
nieuwbouw. Om de raad bij de afweging te betrekken, 
wordt een voorkeursscenario voorgelegd met vermelding 
van alternatieven. Na afl oop van de presentatie is er 
gelegenheid om hierover vragen te stellen en te reageren.

INSPREKEN

Inspreken is alleen mogelijk op het onderwerp dat op het 
programma staat. Voor aanmelden neem contact op met 
de griffi  e (e-mail griffi  e@meierijstad.nl of tel. 14 0413). 
Aanmelding is mogelijk tot 13 mei, 12.00 uur. De spreektijd 
is maximaal vijf minuten per spreker. 

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 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 kijkt u op 
www.meierijstad.nl 

Vergaderdata in de komende periode
7 mei   : Raadsvergadering (digitaal)
14 mei : Beeldvormende avond (digitaal)
28 mei : Agendacommissie
4 juni   : Beeldvormende avond
11 juni : Commissievergaderingen
25 juni : Raadsvergadering
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RAADSVERGADERING 7 MEI

De Eerste kamer heeft de Tijdelijke wet digitale 
beraadslaging en besluitvorming aangenomen. 
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.

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’

•  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Schijndel 
2013, herziening Meijgraaf 10’

•  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Veghel, herziening de Aa 3’

•  Instemming continuering samenwerking Regio 
Noordoost-Brabant 2021-2024

•  Vaststelling rapport ‘Kansen voor Kwaliteit’: 
afwegingskader vrijkomende (agrarische) bebouwing

Bespreekstukken:
•  Instemming concept Regionale Energie Strategie 

Noordoost-Brabant
 -  Motie GB: fi nanciering energietransitie i.r.t. 

besteedbaar inkomen
•  Motie Vreemd aan de orde SP en Gemeentebelang 

Meierijstad: Verordening woonplicht
•  Motie Vreemd aan de orde CDA en HIER:  

Zelfbewoningsplicht 
•  Motie vreemd aan de orde D66, SP, PvdA, Hart: 

onderzoek Coronabesmettingen Meierijstad

INFORMATIE DELEN MET DE RAAD

Hebt u een onderwerp waarover u informatie wilt delen met 
de raad? Dien dan - via de griffi  e - een gemotiveerd verzoek 
in bij de agendacommissie. De agendacommissie beslist of 
en zo ja wanneer het onderwerp wordt geagendeerd voor 
een beeldvormende avond. 

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).

SPORTEN VANAF 29 APRIL VOOR KINDEREN
EN JONGEREN

De regering heeft bekend gemaakt dat er vanaf 29 april 
voorzichtig meer ruimte komt voor jeugd tot en met 18 jaar 
om te sporten en bewegen. Voor hen is het toegestaan 
om, onder begeleiding en met inachtneming van de 
maatregelen, te sporten op bepaalde buitensportparken. 
Kleedkamers en kantines blijven gesloten. Net als alle 
binnensportaccommodaties. 

Buitensportactiviteit melden
Wanneer een sportvereniging of sportaanbieder wil starten 
met een sportactiviteit op een buitensportaccommodatie, 
moet hiervoor een meldingsformulier worden ingevuld. 
Als het sportaanbod voldoet aan de richtlijnen, krijgt de 
vereniging een bevestiging van de gemeente dat ze kan 
starten.

Alle informatie over de nieuwe regels en het 
meldingsformulier zijn te vinden 
www.meierijstad.nl/sport-vanaf-29-april.

AANVRAGEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
IN MEIERIJSTAD

Op vrijdag 24 april heeft burgemeester Van Rooij 24 
inwoners uit Meierijstad gebeld met de mededeling dat het 
Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen 
in de Orde van Oranje Nassau. Ondanks het feit dat de 
nieuwe decorandi de offi  ciële versierselen nog niet hebben 
ontvangen – dit gebeurt in verband met de Coronacrisis op 
een later tijdstip dit jaar - zijn de voorbereidingen voor de 
Lintjesregen van 2021 alweer gestart. 

Kent u iemand die een lintje verdient?
Veel mensen zullen deze vraag met “ja” beantwoorden. 
Want overal in de gemeente Meierijstad zetten mensen zich 
in voor verenigingen of verrichten zij bijzondere activiteiten. 
Vaak zonder eigen belang, in alle bescheidenheid. 
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Misschien komt de man of vrouw die u voor ogen hebt, 
vanwege zijn of haar bijzondere verdiensten in aanmerking 
voor een Koninklijke onderscheiding! Maar, dan moet voor 
hem of haar wel eerst een aanvraag ingediend worden. U 
kunt daarvoor zorgen.

Mensen met bijzondere verdiensten vormen samen het 
cement van onze samenleving. Vaak kunt u deze mensen 
zo aanwijzen, want door hun grootse inzet geven zij uw 
buurt of wijk, uw vereniging of stichting al jarenlang glans. 
Wist u dat iedereen iemand kan voorstellen voor een lintje?
Op www.lintjes.nl vindt u alle informatie over Koninklijke 
onderscheidingen, waaronder een voorbeeld van het 
aanvraagformulier. 

Algemene – of Bijzondere Gelegenheid?
Voor het indienen van een aanvraag bestaan twee 
mogelijkheden. De eerste is de Algemene Gelegenheid 
(Lintjesregen) ter gelegenheid van de viering van de 
verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. De tweede is 
een Bijzondere Gelegenheid. De datum van uitreiking moet 
dan betrekking hebben op een bijzondere gebeurtenis, die 
een nauwe relatie dient te hebben met de verdiensten van 
betrokkene. Dit kan bijvoorbeeld een jubileum zijn van de 
vereniging waarvoor het vrijwilligerswerk gedaan wordt.

Indientermijnen
Let op: de behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat 
tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. U 
als aanvrager heeft tijd nodig voor het verzamelen van alle 
benodigde gegevens en het verzamelen van de benodigde 
ondersteuningsbrieven. 

Aanvragen voor onderscheidingen ter gelegenheid van 
de Lintjesregen 2021 dienen uiterlijk 19 juni 2020 in 
het bezit te zijn van de burgemeester. Voor Bijzondere 
Gelegenheden geldt een indieningtermijn van vier maanden 
voor de beoogde datum van uitreiking. 

Het indienen van een verzoek betekent overigens niet 
automatisch dat de Koninklijke Onderscheiding ook 
daadwerkelijk wordt toegekend. Het is daarom van 
groot belang dat aanvragers de voordracht met grote 
zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk behandelen.

Meer informatie
Overweegt u om een aanvraag in te dienen of wilt u 
nadere informatie neem dan contact op met een van onze 
medewerkers van Kabinet: Jacqueline Bijnen 
(jbijnen@meierijstad.nl), Mariëlle van Schijndel 
(mvanschijndel@meierijstad.nl en Hetty van den Tillaart 
(hvandentillaart@meierijstad.nl of via 14 0413.

DOE OOK MEE MET HET VILTPROJECT ‘DEEL
MET ELKAAR’

Annie Veldkamp is een 
kunstenares uit Sint-
Oedenrode die met haar 
vilten kunstwerken veel 
bekendheid geniet. Zo 
heeft zij voor de wanden 
van de raadzaal in het 
bestuurscentrum van de 
gemeente Meierijstad vilten 
kunstwerken gemaakt, 
waarmee de ruimte warm en 
levendig wordt en een betere 
akoestiek krijgt. 

Corona
Annie had de behoefte om iets te gaan doen in de 
Coronatijd om op creatieve wijze uiting te geven aan wat er 
leeft binnen in haar en in de wereld om haar heen. Deze tijd 
maakt immers alles anders. Het raakt ons allemaal in meer 
of mindere mate. Annie beseft net als vele anderen dat het 
juist nu belangrijk is om met elkaar in verbinding te blijven 
en met elkaar te delen. Daarom bedacht ze het kunstproject 
‘DEEL MET ELKAAR’. 

Deel met elkaar
DEEL MET ELKAAR 
is een project, waarbij 
de deelnemers 5 vilten 
poppetjes maken, 
waarvoor Annie de 
materialen beschikbaar stelt. Bij één van de 5 poppetjes kan 
men zelf de creativiteit gebruiken om dat poppetje geheel 
naar eigen inzicht ‘aan te kleden’, hiervoor wordt ook een 
rode draad meegeleverd om dit te kunnen creëren. 

Expositie
Zodra het kan zullen alle poppetjes als een ‘kunstinstallatie’ 
tentoongesteld worden achtereenvolgens in de passage van 
Martinushuis (apotheek in Sint-Oedenrode), in ’t Spectrum 
in Schijndel en in de Noordkade in Veghel. “Het zou zo mooi 
zijn als het project daarna verder gaat reizen, bijvoorbeeld 
naar één van de overige kernen in Meierijstad. Maar ook dat 
het daarbuiten zichtbaar gemaakt kan worden.”

Aanmelden
Iedereen kan zich aanmelden om 5 poppetjes te maken 
en met elkaar te delen. Er hebben zich al 140 deelnemers 
aangemeld. Er zijn al vele mooie creaties binnen gekomen 
bij het atelier van Annie ‘AV look’ op 
www.facebook.com/annie.veldkamp. Annie doet dit geheel 
belangeloos. De gemeente Meierijstad heeft een fi nanciële 
bijdrage verstrekt voor de materiaalkosten. Kunst en cultuur 
is één van de pijlers binnen Meierijstad, waardoor het 
ondersteunen van dit project prima past. 

MEIERIJSTAD MAAKT METERS ALS HET GAAT 
OM DUURZAAMHEID

De komende 6 weken 
besteden we iedere 
week aandacht aan 
de activiteiten die we 
doen op gebied van 
duurzaamheid.  Deze 
week aandacht voor:

Duurzame woningen 
De woningcorporaties in Meierijstad verduurzamen de 
huurwoningen in onze gemeente. Area legt bijvoorbeeld 
overal waar het kan zonnepanelen. De woningcorporaties 
maken afspraken met de gemeente hierover in de 
jaarlijkse prestatieafspraken. We willen in 2020 afspraken 
met elkaar maken voor de komende tien jaar in een 
duurzaamheidsakkoord.

In 2019 hebben we huizenbezitters op allerlei manieren 
geholpen bij het verduurzamen van hun huis.
•  Energieloket ‘Brabant Woont Slim’ voor vragen en 

(gesubsidieerd) advies (ruim 600 keer geraadpleegd in 
2019)

•  Eenvoudig isoleren met het project ‘Meierijstad Isoleert’ 
(ruim 250 aanmeldingen in 2019)

•  Subsidie voor verduurzaming woningen (50.000 euro 

subsidie verleend voor 98 woningen in 2019).
•  Geldlening voor verduurzaming woningen (ruim 160.000 

euro uitgeleend in 2019).
•  Energieverbruik bijhouden met MijnEnergieInzicht (ruim 

2.000 huizen hebben al een slimme meter).
•  Nationale Duurzame Huizenroute (15 inwoners stelden 

hun huis open in 2019)

Wilt u meer informatie? Kijk dan op 
www.duurzaammeierijstad.nl 

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Corridor 3c   uitoefenen van een kleinschalige 

nevenactiviteit in de vorm van 
een zorgboerderij

 Huisakkerweg  plaatsen van een woonunit
 ongenummerd 
 Hoogstraat 5   verbouwen van een woning
 perceel sectie N 958  kappen van 12 populieren
 thv Nijnselseweg 13  
 Houtsestraat 26  aanleggen van een weegbrug
 Kruidenlaan 18  kappen van een boom
 Markt 20   aanbrengen van een 

gevelreclame
 Wolfswinkel 4  vergroten van een woning
 Nijnselseweg 44  bouwen van een nieuwe loods
 Hoge Vonderstraat 46   verlagen van een trottoir voor de 

realisatie van een extra oprit
 Zijtaartseweg 16  uitbreiden van een rundveestal
 Ollandseweg 130   verbouwen en uitbreiden van 

een bestaand bijgebouw
 Markt 20  aanbrengen van lichtreclame
 Van Rijckevorsel  plaatsen van dakkapellen
 van Kessellaan 15a  

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 diverse locaties in  plaatsen van banieren/
 Veghel, Schijndel en  vlaggenmasten
 Sint-Oedenrode 
 Pearl S. Buckstraat 7  uitbreiden van een bedrijfsruimte
 Huisakkerweg 12B   plaatsen van een woonunit
 Lieshoutsedijk 45   verbouwen van een woning en 

het bouwen van een bijgebouw
 Schijndelseweg 2   kappen en herplanten van 

bomen

Exploitatievergunning
 Kerkstraat 18  Café 't Straotje

Loterijvergunning
 Dommelpark 3   15 mei tot en met 26 juli 2020 - 

Loterij RKSV Rhode

VERDAGINGSBESLUITEN

 Streepenstraat 49  verbouwen van woning

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

 Ollandseweg 134,  oprichten van een droogloods
 136 en 138   voor het overdekt opslaan en 

drogen van hout

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.

OPROEP VOOR KINDERBURGEMEESTER

Wil jij volgend schooljaar de eerste kinderburgemeester 
van Meierijstad worden? Geef je op en wie weet ga je 
veel leuke dingen doen samen met mij en draag je ook 
zo’n mooie ambtsketen!

Zit je volgend schooljaar in groep 8 en woon je in 
Meierijstad? Kijk dan snel op 
www.meierijstad.nl/kinderburgemeester.
Daar kun je lezen wat een kinderburgemeester doet, wat 
je moet kunnen en hoe je kunt solliciteren.

Lijkt het je wat? Reageer dan vóór 31 mei 2020.
Ik hoop op veel reacties!

Groetjes,
De burgemeester van Meierijstad
Kees van Rooij
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