
Tijdens de raadsvergadering hebben alle fracties 
de mogelijkheid om hun betoog te houden over 
bovengenoemde fi nanciële documenten. De drie 
documenten worden als één agendapunt behandeld. 

UIT DE RAAD GELICHT 

Jaarverslag en jaarrekening 2019
Het jaarverslag en jaarrekening 2019 van de gemeente 
Meierijstad is de verantwoording van het college aan de 
raad over het gevoerde bestuur. Door vaststelling van deze 
documenten verleent de raad decharge aan het college 
over het gevoerde beleid en beheer in 2019. Voor meer 
informatie: https://meierijstad.jaarverslag-2019.nl.

1e bestuursrapportage 2020 en daarbij behorende 
begrotingswijziging 2020
De 1e bestuursrapportage 2020 (1e berap 2020) is een 
fi nanciële afwijkingenrapportage, waarbij inzicht wordt 
gegeven in de afwijkingen ten opzichte van de begroting 
2020. Dit betreft met name de collegevoorstellen die nog 
niet opgenomen zijn in de begroting.

Kaderbrief 2021 
In verband met de corona-crisis biedt het college de raad 
dit jaar een kaderbrief 2021 aan in plaats van de jaarlijkse 
kadernota. De uitgangspunten voor het samenstellen van 
de programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-
2024 vormen de bijlage van de kaderbrief 2021. 

DIGITAAL VERGADEREN/LIVE STREAM

In verband met de Coronacrisis heeft de agendacommissie 
besloten om tot aan het zomerreces digitaal te vergaderen. 
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: kijk op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender. 

Vergaderdata in de komende periode
25 juni: Raadsvergadering
2 juli   : Raadsvergadering (extra)

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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RAADSVERGADERING 25 JUNI 2020

De raad neemt op 25 juni een besluit over de onderwerpen 
die op 11 juni in de commissies zijn behandeld.

Op de agenda staan:

Benoeming burgercommissielid
Voorstel is om mevrouw Gloudemans –op voordracht van 
de fractie HIER- te benoemen tot burgercommissielid.

Hamerstukken
•  Vaststelling Masterplan herbestemming Kloostercomplex 

Zusters Franciscanessen Veghel
•  Vaststelling beleidsregels intern klachtrecht voor raad en 

griffi  e Meierijstad 2020
•  Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, 

herziening Pater van den Elsenlaan 15’
•  Beschikbaarstelling uitvoeringskredieten openbaar 

gebied 2020
•  Beschikbaarstelling krediet vervanging kunstgrasvelden 

S.V. Avanti’31 en R.K.S.V. W.E.C.
•  Beschikbaarstelling krediet aanpassingen zwembad De 

Molen Hey

Bespreekstukken
•  Instemming zienswijze ontwerpbegroting 2021 

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
•  Beschikbaarstelling krediet bouw zwembaden in Sint-

Oedenrode en Veghel
•  Beschikbaarstelling krediet vervangende nieuwbouw 

Petrus en Paulusschool Eerde
•  Besluitvorming instrumenten verbeteren 

woningbouwregie
•  Motie vreemd aan de orde D66: Ondersteuning 

kwetsbare leerlingen/studenten
•  Motie vreemd aan de orde PvdA, Hart, SP, D66: Opvang 

alleenstaande vluchtelingenkinderen. 

RAADSVERGADERING 2 JULI 

Op de agenda staan:

• Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2019
•  Vaststelling 1e bestuursrapportage 2020 en daarbij 

behorende begrotingswijziging 2020
• Vaststelling kaderbrief 2021

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

Openingstijden vanaf 22 juni Veghel:
Receptie en Burgerzaken:
Ma, di, wo              8.30 – 17.00 u
Do                         8.30 – 20.00 u 
Vrij                   8.30 – 12.30 u

Toegang sociaal domein (werk, inkomen, Wmo, jeugd):
Ma t/m vrij            9.00 – 11.00 u

Openingstijden vanaf 22 juni Schijndel:
Receptie en Burgerzaken:
Di en do               8.30 – 12.30 u
Wo                          8.30 – 20.00 u

De overige dagen zijn wij gesloten

Toegang sociaal domein (werk, inkomen, Wmo, jeugd): 
gesloten

Openingstijden vanaf 22 juni Sint-Oedenrode
Receptie en Burgerzaken:
Ma                      8.30 – 20.00 u
Vrij                        8.30 – 12.30 u

Toegang sociaal domein (werk, inkomen, Wmo, jeugd):
Ma en vrij               9.00 – 11.00 u

INNOVATIE BIJ DE BESTRIJDING VAN DE
EIKENPROCESSIERUPS

Het zijn tijden waarin 
de wereld voortdurend 
verandert. We moeten 
ons aanpassen. 
Ontwikkelingen volgen 
elkaar in razend tempo 
op. De mens beweegt 
mee, de gemeente ook. 
In technologie en in 
denkwijze. Deze week: 
innovatie bij de bestrijding 
van de Eikenprocessierups.

De eikenprocessierups, 
ieder jaar is het weer een terugkerend thema. Om jeuk van 
te krijgen. De laatste paar jaar is landelijk een duidelijke 
opmars te zien en regent het meldingen in deze tijd van 
het jaar. Bas van der Aa van gemeente Meierijstad: “De 
Eikenprocessierups volgt een redelijk vast patroon, ze 
komen ieder jaar ongeveer op dezelfde tijd uit, ze krijgen 
op hetzelfde moment brandharen. In de tijd is dit makkelijk 
te plannen, maar de mate van overlast en waar dit precies 
optreedt is ieder jaar anders.  Het is dit jaar ook  anders 
doordat er bijvoorbeeld geen evenementen en geen 
avondvierdaagse zijn. En het weer speelt een belangrijke 
rol. De meldingen komen meer geleidelijk binnen dit jaar.”

3 Kolommen  van 82,6 mm breed
Lettertype Arial Regular
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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

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    
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Web app
Nadat eind april een preventieve behandeling is uitgevoerd 
bij 24.000 eiken worden in deze periode de nesten 
weggezogen. Bas: “We maken gebruik van technologie 
om onze meldingen in kaart te brengen. In een web-app 
worden de melding, voorzien van relevante data over 
prioriteit, aantal nesten en hoogte van de nesten ingeprikt 
op de kaart. Deze kaart is ook direct inzichtelijk voor de 
bestrijders zodat deze de daadwerkelijke bestrijding uit 
kunnen voeren. Voorheen kregen ze nieuwe meldingen aan 
het einde van de dag. En als je dan die dag net in Boerdonk 
aan het werk bent geweest en er komt een nieuwe melding 
daar, dan is dat toch minder efficiënt werken. Nu zien ze live 
de meldingen binnenkomen op hun tablet en kunnen daar 
direct actie op ondernemen. Als de boom “schoon” is wordt 
deze afgemeld, wat ook weer direct zichtbaar is voor ons 
als gemeente.”

“Zowel wij als gemeente maar ook onze aannemer die de 
bestrijding uitvoert zijn heel enthousiast over het gebruik 
van de app. Het werkt makkelijk, snel en efficiënt. In een 
overzichtelijk dashboard kunnen we alles volgen en zo 
nodig bijsturen. Dit geeft ook weer belangrijke inzichten 
voor het strijdplan in 2021”, besluit Bas. Zo worden we 
de overlast van de eikenprocessierups steeds beter de 
baas en kunnen we weer gewoon lekker naar buiten. 
Al blijft het natuurlijk opletten omdat de natuur en de 
eikenprocessierups in het bijzonder nooit helemaal 
voorspelbaar zijn. 

AUTISMECAFE MEIERIJSTAD TOT 
1 SEPTEMBER GESLOTEN

Het autismecafe Meierijstad, is vanwege de corona 
maatregelen gesloten tot 1 september. De maatregelen zijn 
op dit moment  te belemmerend om een mooie, prettige en 
gezellige café avond te organiseren.
De organisatie hoopt iedereen in september weer te kunnen 
verwelkomen. Voor meer informatie kunt u terecht bij ONS 
welzijn, Stadhuisplein 2a, 5461 KS, Veghel Telefoonnummer 
088 374 25 25.

GEWIJZIGDE VASTSTELLING VAN
BESTEMMINGSPLAN “ERPSEWEG 3 TE VEGHEL”

Het bestemmingsplan “Erpseweg 3 te Veghel” betreft 
een aanpassing (verkleining) van het bouwvlak en het 
intensiveren van de bebouwing en verhogen van de 
goothoogte voor een gedeelte van het plangebied. Rondom 
het bouwvlak wordt de bestemming Agrarisch omgezet naar 
Groen ten behoeve van de landschappelijke inpassing van 
het bedrijf.

Op 7 mei 2020 heeft de raad het bestemmingsplan 
in gewijzigde vorm vastgesteld. In de regels wordt 
opgenomen dat bouwwerken en verhardingen uitsluitend 
ten behoeve van de doeleinden van de bestemming ‘Groen’ 
gebouwd/aangelegd mogen worden (artikel 4.3 specifieke 
gebruiksregels).

Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de 
vaststelling van het bestemmingsplan kunt u de volledige 
bekendmaking raadplegen op 
www.officielebekendmakingen.nl.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN BOSCHWEG 
114 EN 118

Het ontwerp bestemmingsplan “Boschweg 114 en 118” ligt 
met ingang van vrijdag 19 juni tot en met donderdag 30 
juli 2020 ter inzage. Tijdens deze periode kan een ieder 
zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad. 

Aan de Boschweg 114 staat de Rozenkranskerk die 
sinds 2013 aan de eredienst is onttrokken. Er is een plan 
ontwikkeld om de kerk, de pastorie en de achterliggende 
tuin te herontwikkelen. Het plan bestaat uit:

• maximaal 33 zorgappartementen in het kerkgebouw;
• 1 woning (tinyhouse) in de doopkapel;
• 7 appartementen in de pastorie;
• 8 (patio)woningen in de pastorietuin. 

Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het 
bestemmingsplan kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.

GEWIJZIGD VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN 
KOM SCHIJNDEL 2013, HERZIENING MEIJGRAAF 10

De gemeenteraad heeft bij besluit van 7 mei 2020 het 
bestemmingsplan  “Kom Schijndel 2013, herziening 
Meijgraaf 10” gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan 
ligt met ingang van dinsdag 23 juni 2020 tot en met 
maandag 3 augustus 2020 ter inzage.

Het bestemmingsplan Kom Schijndel 2013, herziening 
Meijgraaf 10 biedt een juridische regeling voor de bouw van 
9 woningen en een openbaar toegankelijke groenvoorziening 
gelegen aan de Meijgraaf, ten westen van Meijgraaf 10. 
Voor deze ontwikkeling is een partiële herziening van het 
bestemmingsplan Kom Schijndel 2013 (2013-10-09) nodig. 

Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het 
bestemmingsplan, kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.

DENKT U OOK MEE OVER DE NATUUR- EN
LANDSCHAPSVISIE VAN MEIERIJSTAD ?

Gemeente Meierijstad is bezig met het opstellen van 
een natuur- en landschapsvisie voor het buitengebied 
van de gemeente. In deze visie wordt bepaald op welke 
wijze natuur en landschap vorm moeten krijgen en verder 
ontwikkeld wordt. Eind november is deze visie gereed. 

Groene parels van gemeente Meierijstad
Natuur en landschap zijn beeld- en kwaliteitsbepalende 
onderdelen van de leefomgeving. Het heeft ook een 
belangrijke invloed op de uitstraling van de gemeente. 
Maar ook op de manier waarop mensen recreëren en 
hun gezondheid. Gemeente Meierijstad heeft een mooi 
buitengebied, met vele groene parels. Door het opstellen 
van deze visie krijgt het de aandacht die het verdient. Zo 
blijven we ook in de toekomst genieten van al het moois dat 
het buitengebied ons te bieden heeft.

Samen met inwoners, ondernemers en gebruikers van 
het buitengebied
Bij het opstellen van de visie betrekken we graag u als inwoner, 
ondernemer en/of gebruiker van het buitengebied. Door middel 
van een gemeentebrede enquête willen wij informatie ophalen 
over het buitengebied. U weet immers welke behoefte er leeft 
en u heeft de nodige gebiedskennis. Waar bent u trots op, 
maar ook welke plekken hebben extra aandacht en verbetering 
nodig als het gaat om onze natuur en het landschap. Met deze 
input van inwoners geeft de gemeente Meierijstad richting aan 
de visie. Deze wordt vervolgens samen met belanghebbende 
partijen concreet gemaakt. 

Oproep enquête
Wilt u meedenken over de toekomst van natuur en 
landschap in de gemeente Meierijstad? Vul dan deze 
enquête in, deze kunt u vinden op: 
www.meierijstad.nl/enquete-landschapsvisie. 
De enquête duurt tussen de vijf en tien minuten. De 
resultaten van de enquête worden geheel anoniem 
verwerkt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Frank 
Schellen of Jan den Otter, via telefoonnummer 14 0413.

KENNISGEVING 

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van 
een onroerende zaak ter onteigening in de 
gemeente Meierijstad voor de uitvoering van het 
bestemmingsplan Foodpark Veghel 2016 van de 
gemeente Meierijstad.
Onteigeningsplan Foodpark Veghel 2016 
Rijkswaterstaat Corporate Dienst

De burgemeester van de gemeente Meierijstad deelt 
mee dat op verzoek van de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, ingevolge artikel 78 van de 
onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de 
daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal 
worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek 
van die gemeente een onroerende zaak ter onteigening aan 
die nodig is voor de uitvoering van het bestemmingsplan 
Foodpark Veghel 2016. 

Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van een 
nieuw bedrijventerrein, genaamd Foodpark Veghel, in 
het gebied De Kempkens, ten zuiden van de bestaande 
bedrijventerreinen De Dubbelen en Doornhoek. Het 
plangebied wordt begrensd door de wegen Corridor, Corsica 
en Biezendijk en aan de zuidzijde van het plangebied door 
het gebied bekend als Logtenburg. 
Het te realiseren bedrijventerrein is onder andere gericht 
op het aantrekken van nieuwe bedrijven die in de (agro)
foodketen opereren, zoals distributiecentra, transportbedrijven 
en de maakindustrie. Met het realiseren van Foodpark Veghel 
zal er ruimte worden geboden voor de vestiging van bedrijven 
en ontwikkeling van bedrijvigheid welke een bijdrage zullen 
leveren aan de regionale economie. Foodpark Veghel wordt 
gefaseerd ontwikkeld. Het bestemmingsplan voorziet in de 
realisatie van fase 1 van het bedrijventerrein. Het plangebied 
is circa 40 hectare groot waarvan ongeveer 30 hectare wordt 
ingevuld als bedrijventerrein. In het plan is tevens voorzien in 
de realisatie van een interne ontsluitingsweg.

In de onteigening zijn gedeelten van een onroerende zaak 
betrokken. Hierop zal de ontsluitingsweg worden aangelegd. 
Een gedeelte van de onroerende zaak wordt toegevoegd aan 
een te realiseren groter bedrijfsperceel.

Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaak is de 
bestemming Bedrijventerrein toegekend. 

Terinzagelegging
Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het 
ontwerp koninklijk besluit en de, ingevolge artikel 79 van de 
onteigeningswet, vereiste stukken liggen ter inzage op de 
volgende locaties: 
• Gemeente Meierijstad, Stadhuisplein 1 te Veghel 
•  Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te 

Utrecht (alleen op afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen 
ter inzage vanaf 25 juni 2020 tot en met 5 augustus 2020.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde 
periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het 
ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke 
reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. 
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, 
onder vermelding van dossiernr. ON4-2019-100579. 
Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden 
naar postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail naar 
cdloketonteigening@rws.nl.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken 
van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt 
maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen 
inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate 
Dienst, mevrouw S. Marselli, tel.nr. 
06-10779797 of de heer P. Lommerse, tel.nr. 06-51319545.

Hoorzitting
In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. 
Deze is uitsluitend bedoeld voor degenen die in hun 
zienswijzen kenbaar hebben gemaakt dat zij gebruik willen 
maken van de mogelijkheid om te worden gehoord. Deze 
hoorzitting vindt plaats op 20 augustus 2020 om 
14.00 uur in op de locatie Sint-Oedenrode, Burgemeester 
Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode. Hiervoor wordt geen 
afzonderlijke uitnodiging verzonden. Mocht dit vanwege de 
beperkingen als gevolg van de corona-maatregelen niet 
mogelijk zijn, zal het horen telefonisch plaatsvinden. Indien dat 
het geval is, zullen degenen die hebben aangegeven gehoord 
te willen worden daarover nader bericht ontvangen.
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BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Johanna van  vergroten van een woning
 Brabantlaan 27  
 Nijnselseweg 26   uitbreiden van een 

bedrijfsruimte

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Mosbulten 16   verhuren van een gedeelte 

van een schuur aan een 
hoveniersbedrijf

 Markt 20  aanbrengen van lichtreclame
 Bobbenagelseweg 14a  kappen van een lindenboom
 Nijnselseweg  kappen van twee bomen

VERDAGINGSBESLUITEN

 Corridor 3c   uitoefenen van een 
kleinschalige nevenactiviteit in 
de vorm van een zorgboerderij

 Nijnselseweg 44  bouwen van een nieuwe loods

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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