
•  Instemming zienswijze ontwerpbegroting 2021 
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

• 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.

Inspreken
Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Neem dan 
contact op met de griffi  e (e-mail griffi  e@meierijstad.nl of tel. 
14 0413). Aanmelding is mogelijk tot 10 juni, 12.00 uur. De 
spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

Raadsvergadering 25 juni 2020
De raad neemt op 25 juni een besluit over de onderwerpen 
die op 11 juni n de commissies worden behandeld.

UIT DE RAAD GELICHT

Krediet bouw zwembaden in Sint-Oedenrode en Veghel
De overdekte zwembaden De Neul (Sint-Oedenrode) en 
De Beemd (Veghel) zijn versleten en aan vervanging toe. 
Voor beide zwembaden zijn locaties aangewezen, is de 
bouw voorbereid en heeft een Europese niet-openbare 
aanbesteding plaatsgevonden. Voorstel is om een krediet 
voor de realisatie beschikbaar te stellen. 

Krediet aanpassingen zwembad de Molen Hey 
Fitland en zwembad de Molen Hey maken samen gebruik van 
de receptieruimte van het fi tnesscentrum. Het fi tnesscentrum 
is door Fitland verkocht aan Basic Fit dat de receptieruimte 
wil verplaatsen. Tevens is de erfpachtovereenkomst voor de 
horecaruimte door Fitland beëindigd. Door beide wijzigingen 
zijn aanpassingen van het zwembad (verplaatsing van de 
receptie en aanpassing horecaruimte) noodzakelijk. Voorstel 
is om een krediet beschikbaar te stellen voor aanpassingen 
aan het zwembad de Molen Hey. 

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN / LIVE STREAM

In verband met de Coronacrisis is het op dit moment 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: 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.
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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?

COMMISSIES 11 JUNI 2020

Op het programma staat:

Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
•  Masterplan herbestemming Kloostercomplex Zusters 

Franciscanessen Veghel
•  Beleidsregels intern klachtrecht voor raad en griffi  e 

Meierijstad 2020 *
• Uitvoeringskredieten openbaar gebied 2020 *
•  Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening 

Pater van Elsenlaan 15’ *

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

INFORMATIE GRIFFIE

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

(DIGITAAL) AANVRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND

Hebt u een laag inkomen en komt u voor bijzondere kosten 
te staan? Dan kunt u soms een beroep doen op bijzondere 
bijstand. Het moet dan wel noodzakelijk zijn dat u die kosten 
maakt. 
Enkele voorbeelden van bijzondere noodzakelijke kosten 
zijn:
• Eigen bijdragen noodzakelijke medische kosten
• Eigen bijdragen CAK 
• Extra kosten i.v.m. bezoek fysiotherapie, tandarts 
• Tijdelijk hoge woonlasten 
• Reiskosten bij bijzondere omstandigheden
• Onvoorziene noodzakelijke verhuiskosten 
Bijzondere bijstand is er enkel voor personen met een laag 
inkomen (onder de 120% van het sociaal minimum) en 
weinig eigen vermogen.

Digitaal bijzondere bijstand aanvragen met Bereken uw 
recht
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze of andere 
fi nanciële vergoedingen? 

Ga dan naar www.meierijstad.nl/bijzonderebijstand 
(Bereken uw recht). U kunt zelf online berekenen of u 
mogelijk recht heeft op bijzondere bijstand in de gemaakte 
kosten of op een andere regeling van de gemeente. 

Als uit Bereken uw recht blijkt dat u mogelijk in aanmerking 
komt voor een vergoeding, kunt u meteen online een 
aanvraag indienen bij gemeente Meierijstad. U hoeft dan 
alleen nog maar met behulp van uw DigiD uw aanvraag te 
bevestigen. Zorg daarom dat u deze bij de hand heeft als u 
de aanvraag indient. Heeft u geen DigiD? Vraag deze dan 
aan op www.digid.nl.

Meer weten over bijzondere bijstand en de voorwaarden? 
Kijk hiervoor op www.meierijstad.nl/bijzonderebijstand of 
neem contact op met het team Voorzieningen:
Telefoonnummer 14 0413.  
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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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MEIERIJSTAD MAAKT METERS IN DUURZAAMHEID

VOELT U ZICH NIET VEILIG THUIS, VEILIG 
THUIS HELPT U GRAAG

De corona-maatregelen hebben 
impact op het leven van iedereen. 
U kunt bijvoorbeeld niet naar werk, 
naar school, of vrienden. Doordat u 
thuis meer op elkaars lip zit, kan het 
gebeuren dat het teveel wordt en er 
thuis spanningen ontstaan. Dit is op zich normaal, maar niet 
als dit zich uit in mishandeling en huiselijk geweld. U kunt 
iets doen (als slachtoff er, maar ook als buurtbewoner of 
familielid) door erover te praten of door advies te vragen. De 
Veilig Thuis-medewerker die u aan de telefoon krijgt, luistert 
naar uw verhaal, stelt en beantwoordt vragen en is er om 
u verder te helpen. In alle gevallen kunt u via 0800-2000 
terecht bij Veilig Thuis. Bent u in direct gevaar? Bel dan 112.

Om het makkelijker te maken om contact op te nemen met 
Veilig Thuis, zijn er twee nieuwe manieren waarop u dat kunt 
doen. U kunt chatten op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur 
met een medewerker van Veilig Thuis voor advies en hulp. 
Dit kan via de website www.Veiligthuisbno.nl . Een andere 
mogelijkheid is, bijvoorbeeld in het geval de pleger van het 

geweld steeds bij u in de buurt is, om naar de apotheek te 
gaan en het codewoord masker19 te noemen. Dit is een 
signaal voor de apotheker dat u hulp nodig hebt. De apotheker 
zal u dan uitnodigen om mee te gaan naar een aparte ruimte 
om samen Veilig Thuis te bellen, of uw contactgegevens 
noteren en contact opnemen met Veilig Thuis. 
Zorg goed voor uzelf als u zich niet veilig voelt, en neem 
contact op. 

WEGWERP MONDKAPJES EN WEGWERP HAND
SCHOENEN HOREN BIJ HET RESTAFVAL

Vanaf 1 juni is het dragen van een niet-medisch 
mondkapje verplicht in het openbaar vervoer. Mondkapjes, 
handschoenen en andere beschermingsmiddelen 
tegen corona kun je na gebruik gewoon bij het restafval 
weggooien. Dat geldt voor wegwerp- en zelfgemaakte 
mondkapjes.
Is uw wasbare mondkapje versleten of heb je een 
wegwerpexemplaar? Gooi het weg bij het restafval. Dit 
geldt ook voor andere middelen, zoals gebruikte tissues, 
hygiënedoekjes en alle wegwerphandschoenen, of ze nu 
van plastic, latex, vinyl of een ander materiaal gemaakt zijn: 
ook wegwerphandschoenen gooit u weg bij het restafval.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘LANDELIJK 
GEBIED – LOOSBRAAK ONGENUMMERD 
SCHIJNDEL

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk Gebied – 
Loosbraak ongenummerd Schijndel’ ligt met ingang van 
vrijdag 4 juni tot en met donderdag 16 juli 2020 ter inzage 
in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel, gedurende 
openingstijden. Tevens is het ontwerpbestemmingsplan 
‘Landelijk Gebied – Loosbraak ong.’ elektronisch 
raadpleegbaar via www.ruimtelijke plannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in aanpassing van 
het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied voor 
de bouw van een extra woning op het perceel Loosbraak 
ongenummerd (gelegen tegenover Loosbraak 28 in 
Schijndel).
Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen 
op het ontwerpbestemmingsplan kunt u de volledige 
bekendmaking raadplegen op 
www.offi  ciëlebekendmakingen.nl. 

VASTSTELLING WIJZIGINGSPLAN 
BOEKELSEWEG 1 TE ERP

Het wijzigingsplan Boekelseweg 1 te Erp ligt met ingang van 
vrijdag 4 juni tot en met donderdag 16 juli 2020 ter inzage 
in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel, gedurende 
openingstijden. Tevens is het wijzigingsplan Boekelseweg 
1 te Erp elektronisch raadpleegbaar via www.ruimtelijke 
plannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een aanpassing 
van de begrenzing (géén vergroting) van het agrarisch 
bouwvlak van het perceel Boekelseweg 1 te Erp.
Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen 
op het ontwerpbestemmingsplan kunt u de volledige 
bekendmaking raadplegen op 
www.offi  ciëlebekendmakingen.nl.

SUBSIDIE MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 2021– 
CONCEPT-OPDRACHT EN SUBSIDIEPLAFOND 

Gemeente Meierijstad subsidieert maatschappelijke 
welzijnsorganisaties voor diverse welzijnsactiviteiten. 
Welzijnsorganisties hebben de mogelijkheid om tot 1 
juli 2020 a.s. een (inhoudelijke) reactie op de concept-
opdracht in te dienen. Deze reacties worden meegenomen 
in het opstellen van de defi nitieve opdracht. De 
welzijnsorganisaties krijgen vervolgens de mogelijkheid 
om een subsidieaanvraag in te dienen. Beoordeling 

van de subsidieaanvragen leidt in december 2020 tot 
subsidieverlening.

Inhoud van de concept-opdracht betreft:
- toegang tot zorg
-  jeugdigen met beginnende problematiek/kwetsbare 

jongeren 
- jongerenwerk
- VVE/taalstimulering
- aanpak laaggeletterdheid
- inclusieve samenleving
- laagdrempelige inloopvoorzieningen en dag invulling
- mantelzorg 
- dementie
- zorg en veiligheid
- onafhankelijke cliëntondersteuning
- vrijwilligers
- ondersteuning burgerinitiatieven

Het totaal beschikbare budget is € 5.439.988, - , onder 
de voorwaarde dat de raad in december deze middelen 
beschikbaar stelt. 
Meer informatie over bovenstaande, de conceptopdracht, 
de subsidieregeling, en de beoordelingscriteria zijn te 
vinden op de website van de gemeente Meierijstad: 
www.meierijstad.nl/subsidieregelingwelzijn.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: 
Fairtrade  
 
Sinds 2018 is Meierijstad een fairtrade gemeente. 
Dat betekent dat we in onze gemeente veel 
aandacht hebben voor eerlijke producten. 
Veel ondernemers werken aan verantwoord 
ondernemen. De Stichting Fairtrade Gemeente 
Meierijstad ondernam in 2019 vele activiteiten 
om eerlijke handel aandacht te geven. Zoals het 
uitreiken van fairtrade-schildjes aan winkels en 
horeca die eerlijke producten verkopen. 
De gemeente schenkt zelf eerlijke koffie en thee 
en verkoopt eerlijke producten in het bedrijfs-
restaurant.
 
Wilt u meer informatie? 
Kijk dan op www.duurzaammeierijstad.nl

DUURZAAM  MEIERIJSTAD

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Bastion 5 A  aanleggen van een inrit
 Liempdseweg 39   houden van een nevenactiviteit 

in de vorm van een B&B
 Rijtvenweg 12  uitbreiden van een loods
 Kremselen  plaatsen van 2 poortpenanten
 ongenummerd (kavel 11)  en een poort
 Kremselen 18 (kavel 11)   bouwen van een woonhuis met 

bijgebouw
 Koninginnelaan 75   bouwen van een carport

Aanvragen ingetrokken door aanvrager 
 Slophoosweg 19  plaatsen van een zeecontainer

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Klothal 1   herplaatsen van een historische 

dwarsdeelschuur
 Markt 10   uitbreiden van een bestaand 

bergingenblok
 Ollandseweg 138  bouwen van een droogloods
 Van Homberghlaan 11  bouwen van een erker
 Heistraat 10  kappen van een boom
 Van Rijckevorsel van  plaatsen van dakkapellen
 Kessellaan 15a  
 Zwembadweg  tijdelijke opslag van grond
 ongenummerd 
 (parkeerterrein)  

Exploitatievergunning
 Achterstesteeg 2A   VOF van Schaijk van den 

Biggelaar

Terrasvergunning
 Lieshoutseweg 22  tijdelijke uitbreiding terras
 Heuvel 9  tijdelijke uitbreiding terras 

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.
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