
kadernota. De uitgangspunten voor het samenstellen van 
de programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-
2024 vormen de bijlage van de kaderbrief 2021. 

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/vergaderkalender.

ZOMERRECES

Donderdag 2 juli is de laatste raadsvergadering voor het 
zomerreces. De eerstvolgende vergadering na de zomer is 
die van de agendacommissie op 27 augustus. Vanaf medio 
augustus informeren we u weer over de eerstvolgende 
vergadercyclus van september (beeldvormende avond, 
commissie- en raadsvergaderingen). 

BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD

Hebt u een boodschap voor de gemeenteraad? Stuur 
dan een mail naar griffi  e@meierijstad.nl of per post naar 
Gemeente Meierijstad t.a.v. de griffi  e, postbus 10.001, 
5460 DA Veghel. Uw brief wordt geplaatst op de lijst 
van ingekomen stukken voor de vergadering van de 
gemeenteraad. Vanwege de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) gebeurt dit zonder 
vermelding van persoonlijke gegevens. Om diezelfde 
reden wordt de brief ook niet op de gemeentelijke website 
geplaatst. 

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende 
avonden weten? Kijk eens op de www.meierijstad.nl. 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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TERUGBLIK RAADSVERGADERING 25 JUNI 2020

Bent u benieuwd hoe de vergadering is verlopen en 
welke besluiten er genomen zijn? U kunt de vergadering 
terugkijken via www.meierijstad.nl/videoregistraties.
Bij het terugkijken, kunt u kiezen voor automatische 
ondertiteling.

RAADSVERGADERING 2 JULI 

Op de agenda staan:
• Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2019
•  Vaststelling 1e bestuursrapportage 2020 en daarbij 

behorende begrotingswijziging 2020
• Vaststelling kaderbrief 2021

De voorstellen op de agenda zijn rechtstreeks aan de 
raad voorgelegd en zijn niet in de gezamenlijke commissie 
behandeld. Tijdens de raadsvergadering hebben alle 
fracties de mogelijkheid om over de voorstellen hun betoog 
te houden. Daarbij kunnen ook politieke vragen aan de 
collegeleden worden gesteld. 

De drie documenten worden als een agendapunt 
behandeld. Voor de eerste termijn geldt een spreektijd van 
maximaal 7 minuten per fractie. 

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 

DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE 
NATUUR EN HET LANDSCHAP IN MEIERIJSTAD

 
De gemeente Meierijstad start 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 worden. Dit willen we samen met inwoners en 
ondernemers doen. 

Vanaf donderdag 25 juni heeft iedereen 6 weken de 
mogelijkheid om ideeën en aandachtspunten in te brengen. 
Mensen kunnen op kaarten de plekken aanwijzen waar ze 
trots op zijn, maar ook plekken waar nog extra aandacht en 
verbetering nodig is. Dat kan digitaal op: www.meierijstad.
nl/enquete-landschapsvisie. Daarnaast kunnen mensen, 
die minder goed thuis zijn in de digitale wereld, ook contact 
met de gemeente opnemen voor een fysieke afspraak met 
in achtneming van de coronamaatregelen. U kunt daarvoor 
contact opnemen met Frank Schellen of Jan den Otter, te 
bereiken via telefoonnummer 14 0413. 

START GLASVEZELCAMPAGNE KLEINE 
KERNEN MEIERIJSTAD

Bewoners van de kleine kernen Keldonk, Boerdonk, 
Mariaheide, Zijtaart, Eerde, Olland, Boskant en het 
Foodpark Veghel krijgen de kans zich aan te melden voor 
een glasvezelverbinding. 
Als 35% van de bewoners van deze kernen voor 21 
september een abonnement afneemt, wordt daar glasvezel 
aangelegd. Deze week begint de glasvezelcampagne 
voor de kleine kernen van Meierijstad. De inwoners uit 
bovengenoemde kernen en Foodpark Veghel krijgen een 
brief in de brievenbus van  DELTA Fiber Netwerk. 
Op donderdag 9 juli om 19.30 uur is er een online 
informatieavond over de mogelijkheden van glasvezel. Dit 
zogeheten ‘webinar’ geeft  bewoners informatie over de 
mogelijkheden, kosten, planning, aanleg en geeft ook de 
mogelijkheid live vragen te stellen. In de brief, die op 3 of 4 
juli op de deurmat valt, staat hoe bewoners aan het webinar 
kunnen deelnemen.

DELTA Fiber Netwerk is de nieuwe naam voor het eerdere 
Glasvezel Buitenaf. Een professionele organisatie met 
veel ervaring in het aanleggen van glasvezel. Vorig jaar 
heeft Glasvezel Buitenaf al glasvezel aangelegd in het 
buitengebied van gemeente Meierijstad.

Meer informatie?
Meer informatie is beschikbaar op de website 
https://www.deltafi bernetwerk.nl/gebieden/
meierijstad-en-boxtel-kleine-kernen. Op deze website 
kunnen geïnteresseerde bewoners zich ook aanmelden.
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4 JULI: VERVANGING ONDERDELEN NETWERK
GEMEENTE

Een aantal onderdelen van het netwerk van gemeente 
Meierijstad moeten vervangen worden. Daarvoor is 
het nodig om het hele netwerk uit te schakelen. Deze 
werkzaamheden staan gepland op zaterdag 4 juli en zullen 
naar verwachting de hele dag in beslag nemen.

Calamiteiten
Voor calamiteiten in de openbare ruimte is een 
noodnummer beschikbaar: +31 413 381 053.

Gemeentelijke locaties
De gemeentelijke locaties (milieustraten, zwembaden, 
VVV en het museum) zijn deze dag gewoon geopend, 
er kan echter bij het VVV en het museum en de 
zwembaden niet met de pin betaald worden en daar 
waar nodig zijn noodmaatregelen getroffen. De locaties 
zijn deze dag telefonisch niet bereikbaar.

Digitale middelen
De volgende digitale middelen zijn 4 juli niet beschikbaar 
of deels beschikbaar: 
- Het afsprakenloket

-  De app voor meldingen openbare ruimte (noodnummer 
voor calamiteiten)

- Onderdelen van de PIP (persoonlijke internet pagina)
- Digitale belastingbalie

EEN NIEUWE FIETSKNOOPPUNTENKAART
VOOR ALLE INWONERS VAN MEIERIJSTAD

Vanaf 30 juni krijgen alle inwoners de nieuwe 
fietsknooppuntenkaart van Meierijstad in de bus. De kaart 
is ontwikkeld in samenspraak met het platform ‘Gastvrij 
Meierijstad’. 
Ook de recreatief-toeristische ondernemers op het gebied 
van verblijfs- en dagrecreatie inclusief horeca staan 
erop vermeld. Naast de huis-aan-huisverspreiding is de 
gratis kaart verkrijgbaar bij alle deelnemende recreatieve 
ondernemers en organisaties, de VVV’s in Schijndel en 
Sint-Oedenrode en het UITpunt in Veghel. 

HET NIEUWE IDEEËN FONDS VOOR JONG EN OUD

We zijn als gemeente continue op zoek naar mooie ideeën 
vanuit inwoners om de gemeente nog mooier en beter te 
maken. Het gaat hierbij om ideeën voor en door inwoners 
zelf waarbij vanuit het nieuwe ideeën fonds (het NIF) 
ondersteund kan worden in middelen, kennis en contacten.

Anders denken door kinderen en jongeren
We zijn er van overtuigd dat kinderen en jongeren (de 
jeugd) anders denken. Stellen vragen waar volwassenen 
aan voorbij gaan en komen door hun onbevangenheid en 
creatieve denkkracht met verfrissende ideeën. Dit is ook de 
reden waarom we tot en met de zomervakantie kinderen en 
jongeren uitdagen om mee te denken over uitdagingen waar 
volwassenen niet zo goed uitkomen. Op 
www.nieuweideeenfonds.nl vindt u inspirerende 
voorbeelden die als inspiratie kunnen dienen voor 1) 
aanvragen via het Nieuwe Ideeën Fonds en 2) toekomstig 
beleid vanuit de gemeente. 

Laat (klein)zoon, (klein)dochter, buurjongen of 
buurmeisje meedoen
Heeft of kent u kinderen, buurkinderen in de leeftijd tot 
ongeveer 16 jaar? Laat ze dan meedenken over nieuwe 
ideeën voor Meierijstad! Premier Rutte riep kinderen 
en jongeren al op om mee te denken met alles wat nu 
speelt rond het coronavirus. Er zijn namelijk uitdagingen 
waar een heleboel slimme volwassenen niet uit komen. 
Ook de gemeente Meierijstad heeft deze jonge creatieve 
denkkracht nodig! U vindt de informatie en mogelijkheid om 
ideeën aan te dragen voor jong en oud op 
www.nieuweideeenfonds.nl. 

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Boxtelseweg 9 en 9B  plaatsen van zonnepanelen
 Het Binneveld 22  kappen van 2 beuken
 Koeveringsedijk 5   bouwen van 8 

vakantiebungalows
 diverse locaties  kappen van 21 bomen in
 te Sint Oedenrode Sint-Oedenrode
 Markt 9 en 9b  splitsen van een voorhuis
 Kremselen 11a   oprichten van een kapsalon aan 

huis
 Dommelrodelaan 3   creëren van 3 twee 

kamerappartementen

AANVRAGEN INGETROKKEN DOOR AANVRAGER

 Ollandseweg 173 a   slopen van een schuur en het 
herbouwen

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Rijtvenweg 5   oprichten van een garage 

met overdekt terras en een 
opslagruimte

 Sterrebos 7a   wijzigen van het gebruik 
van een bedrijfswoning naar 
plattelandswoning

 Johanna van  vergroten van een woning
 Brabantlaan 27  

Standplaatsvergunning
 Pieter Christiaanstraat   verkoop van luxe chocolade, 

nougat, koek op vrijdagmiddag

VERDAGINGSBESLUITEN

 Hoogstraat 5  verbouwen van een woning

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

 Koeveringsedijk 41   aanpassen naar een emissiearm 
systeem 

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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