
Uit de raad gelicht:

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening 
Pater van den Elsenlaan 15’
Door een forse brand in 2017 is een groot deel van 
de bedrijfsgebouwen op deze locatie verwoest. Er is 
een omgevingsvergunning verleend voor vervangende 
nieuwbouw. Gezien de gevoeligheid bij enkele buurtbewoners 
van bepaalde bedrijfsonderdelen en de uitbreidingsbehoefte 
van het bedrijf, is het voornemen de in het vigerende 
bestemmingsplan opgenomen uitbreidingsmogelijkheden te 
wijzigen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Voorstel is om 
het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

Beschikbaarstelling krediet vervanging 
kunstgrasvelden S.V. Avanti’31 en R.K.S.V. W.E.C
In 2018 zijn de kunstgrasvelden vervangen. Er is een proef 
gedraaid met innovatief en duurzaam materiaal zonder 
instrooimaterialen. Dit nieuwe soort velden was goedgekeurd 
door de KNVB en voldeed aan de kwaliteitseisen van 
NOC*NSF. In de praktijk is gebleken dat de velden nog niet 
zonder beperkingen gebruikt kunnen worden. Onder vochtige 
en natte omstandigheden ontstaan er onveilige situaties. 
Het voorstel is om € 562.000,- beschikbaar te stellen voor 
vervanging van de kunstgrasvelden. 

Masterplan herbestemming Kloostercomplex Zusters 
Franciscanessen Veghel
De Veghelse Zusters Franciscanessen hebben 
aangegeven, dat de congregatie in Nederland zijn voltooiing 
nadert. Het Moederhuis in Veghel zal als zodanig ophouden 
te bestaan. Daarom heeft de congregatie plannen gemaakt 
voor de toekomst van de kloostergebouwen en het gebied 
waarin de gebouwen staan. In samenwerking met diverse 
partijen leidde dat tot het concept Leefgoed Veghel en 
het Masterplan herbestemming Kloostercomplex Zusters 
Franciscanessen Veghel.
In dit Masterplan wordt beschreven hoe het gedachtengoed 
van de zusters in dit gebied een tweede leven kan krijgen.
Voorstel is om het masterplan vast te stellen en een 
verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de 
bouwplannen binnen het gebied die passen binnen de 
kaders van het masterplan.

VERGADERSTUKKEN

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

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: zie www.meierijstad.nl.

Vergaderdata in de komende periode
11 juni: Commissievergaderingen
23 juni: Gezamenlijke commissievergadering REB/M&M
25 juni: Raadsvergadering
2 juli   : Raadsvergadering (extra)
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TERUGBLIK BEELDVORMENDE AVOND 4 JUNI 2020

Tijdens de beeldvormende avond is gesproken over:
• Inclusie: iedereen kan meedoen
• Transitievisie Warmte (TVW)
• Ontwerp omgevingsvisie
Benieuwd hoe de sessies zijn verlopen? Kijk op 
www.meierijstad.nl/videoregistraties

COMMISSIES 11 JUNI 2020

Op de agenda’s staat:

Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
•  Masterplan herbestemming Kloostercomplex Zusters 

Franciscanessen Veghel
•  Beleidsregels intern klachtrecht voor raad en griffi  e 

Meierijstad 2020 *
•  Zienswijze ontwerpbegroting 2021 Omgevingsdienst 

Brabant Noord (ODBN)
• Uitvoeringskredieten openbaar gebied 2020 *
•  Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening 

Pater van Elsenlaan 15’ *
• Plan van aanpak versnelling woningbouw
•  Motie vreemd aan de orde Lokaal Meierijstad: 

Onderzoek naar consequenties vrijstelling bouw- en 
omgevingsleges non-profi t instellingen in Meierijstad

Mens en Maatschappij
•  Krediet vervanging kunstgrasvelden S.V. Avanti’ 31 en 

R.K.S.V. W.E.C.
• Krediet aanpassingen zwembad de Molen Hey
• Krediet bouw zwembaden in Sint-Oedenrode en Veghel
•  Motie vreemd aan de orde D66: Ondersteuning 

kwetsbare leerlingen/studenten

*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.

RAADSVERGADERING 25 JUNI 2020

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

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende 
avonden weten? Kijk eens op de 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.

VERLOPEN RIJBEWIJS ZEVEN MAANDEN 
LANGER GELDIG

Als gevolg van de corona maatregelen kunnen sommige 
mensen niet voldoen aan de eisen voor het verlengen 
van het rijbewijs. Daarom heeft de Europese Commissie 
besloten om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in 
de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 
verlopen, met zeven maanden te verlengen. 

Door de tijdelijke regeling kunnen mensen vanaf de dag 
dat hun rijbewijs verloopt, maximaal zeven maanden 
blijven doorrijden met hun verlopen rijbewijs. Ze blijven 
in die periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete 
als ze staande worden gehouden. De regeling geldt voor 
Nederland en alle andere EU-lidstaten.

Deze Europese regeling voor alle rijbewijzen. Dus ook 
voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische 
aandoening maar drie of één jaar geldig zijn. Het is 
natuurlijk wel belangrijk voor deze mensen met zo’n rijbewijs 
om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te 
gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van 
de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden.

De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die 
zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege 
een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in 
het verkeer. Het verlopen rijbewijs geldt ook niet als 
identifi catiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij 
sprake is van zorgafname.
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VERLENGING TIJDELIJKE 
OVERBRUGGINGSREGELING 
ZELFSTANDIG ONDERNEMERS MET VIER 
MAANDEN 

Het Kabinet heeft besloten de Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers te 
verlengen met vier maanden per 1 juni 2020 (Tozo 2). 
Meierijstad voert deze regeling uit voor inwoners van deze 
gemeente en voor inwoners uit de gemeenten Bernheze en 
Boekel.   

Waarom een verlenging?                                                                                                         
Wellicht zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u 
nog niet voorbij en duurt het nog een tijd voordat u weer 
voldoende opdrachten of bestellingen krijgt, of uw bedrijf 
of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen. 
En voordat u weer genoeg geld binnenkrijgt, moet u wel 
alle maandelijkse kosten betalen. Daarom kunt u mogelijk 
(langer) gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering 
voor levensonderhoud.
Daarom kunt u mogelijk (langer) gebruikmaken van de 
aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Voor wie?                                                                                                                              
Zelfstandig ondernemers/zzp-ers met financiële problemen 
kunnen hier een beroep op doen. Het doel van de regeling 
is:
•  Te voorzien in het levensonderhoud als uw inkomen 

als gevolg van de coronacrisis tot onder het sociaal 
minimum daalt

•  Om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis 
op te vangen.

Voor meer informatie over de verlengde TOZO regeling, kijk 
op: www.meierijstad.nl/verlengdetozoregeling. 

WEGWERP MONDKAPJES EN WEGWERP
HANDSCHOENEN HOREN BIJ HET RESTAFVAL

Vanaf 1 juni is het dragen van een niet-medisch mondkapje 
verplicht in het openbaar vervoer. Mondkapjes tegen corona 
moet u na gebruik gewoon bij het restafval gooien. Dit 
geldt ook voor andere middelen, zoals gebruikte tissues, 
hygiënedoekjes en alle wegwerphandschoenen, of ze 
nu van plastic, latex, vinyl of ander materiaal zijn, het 
is restafval. Dat geldt ook voor versleten zelfgemaakte 
mondkapjes, deze gooit u ook bij het restafval.

STIMULERINGSBUDGET 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.

Waar moet het  voorstel, activiteit of project aan 
voldoen?
Het voorstel, activiteit of project vergroot de 
toegankelijkheid, zodat mensen met een beperking mee 
kunnen doen, is laagdrempelig en vindt plaats in een wijk, 
buurt of straat in Meierijstad en richt zich op de inwoners 
van Meierijstad.

Het gaat daarbij om:
•  Sociale toegankelijkheid: evenementen, projecten of 

initiatieven die het meedoen van mensen met een 
beperking vergroten.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
“BUITENGEBIED VEGHEL, HERZIENING DE AA 3” 

De gemeenteraad heeft bij besluit van 7 mei 2020 het 
bestemmingsplan  “Buitengebied Veghel, herziening De 
Aa 3” gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet 
in het juridisch-planologisch mogelijk maken van een 
verspaningsbedrijf (metaalbewerking) op de locatie De Aa 
3. Hiervoor wordt de agrarische bestemming gewijzigd in 
een bedrijfsbestemming. Het perceel is deels gelegen in de 
Gemeente Boekel alsmede in de Gemeente Meierijstad. 

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

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Houtsebeemd 7  bouwen van een woning
 Ollandseweg 173 a   slopen van een schuur en het 

herbouwen
 Rijtvenweg  oprichten pomphuis 
 (ongenummerd)
 

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Rijtvenweg 5   brandveilig gebruik van studio's 

voor het huisvesten van 
arbeidsmigranten

 Jasmijnstraat 11 A   bouwen van een basisschool + 
kinderopvang + gymzaal

 Hoge Vonderstraat 46   verlagen van een trottoir voor de 
realisatie van een extra oprit

 Ollandseweg 130   verbouwen en uitbreiden van 
een bestaand bijgebouw

Terrasvergunning
 Heuvel 8   tijdelijke uitbreiding terras   

Cafe 't Kerkpleintje
 Heuvel 6   tijdelijke uitbreiding terras 

Restaurant Meteora
 Markt 10   tijdelijke uitbreiding terras   

de Gouden Leeuw
 Markt 32   tijdelijke uitbreiding terras   

De Pastorie
 Borchmolendijk 11   tijdelijke uitbreiding terras   

Café de Kroeg
 Borchgrave 1   tijdelijke uitbreiding terras 

Bistrobar Hugo's
 Markt 15   tijdelijke uitbreiding terras   

D’n Dommel
 Markt 23   tijdelijke uitbreiding terras 

Frietfeest
 Kerkstraat 18   tijdelijke uitbreiding terras   

't Straotje

VERDAGINGSBESLUITEN
 
 Mosbulten 16   verhuren van een gedeelte 

van een schuur aan een 
hoveniersbedrijf

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

 Nijnselseweg 44  oprichten van een 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.

•  Fysieke toegankelijkheid: Aanpassingen die de 
toegankelijkheid van openbaar toegankelijke gebouwen 
en voorzieningen vergroten voor mensen met een 
beperking.

•  Digitale toegankelijkheid: In de digitale omgeving 
aanpassingen die de toegankelijkheid voor mensen met 
een beperking vergroten.

Budget
Het stimuleringsbudget voor 2020 en 2021 is € 40.000 per 
jaar. Aanvragen worden voor maximaal 50% bekostigd, met 
een maximum van € 5.000,-. Totdat het plafond van het 
stimuleringsfonds is bereikt.

Meer informatie                                                                                                                                    
Wilt u meer informatie of hebt u op dit moment nog vragen? 
Neem dan contact op met Sandra Langenbach via 0413-
381810 of slangenbach@meierijstad.nl.

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:  Energie

De gemeente heeft in 2019 een toekomstvisie 
gemaakt over zonneparken en windmolens in 
Meierijstad. In die visie staan onderzoeksge-
bieden voor windmolens. In de komende jaren 
onderzoeken we of windmolens op die plekken 
haalbaar zijn.
De visie gaat ook over zonneparken. We hebben 
energie van zonneparken namelijk nodig, maar 
willen die parken niet zomaar overal neerzetten. 
Iemand die een zonnepark wil ontwikkelen, moet 
zich houden aan voorwaarden over landschap 
en participatie.
 
Energie kunnen we ook opwekken met andere 
technieken. We onderzoeken bijvoorbeeld ener-
gie uit water. We kunnen warmte halen uit ons 
rioolwater, of uit oppervlaktewater. En met water-
kracht kunnen we elektriciteit opwekken. In 2019 
hebben we vooral kennis opgedaan, om deze in 
de praktijk te kunnen toepassen. De waterschap-
pen zijn hier ook mee bezig.
 
Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.duur-
zaammeierijstad.nl

DUURZAAM  MEIERIJSTAD
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