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3 Kolommen van 82,6 mm breed
Lettertype
Arial Regular
KOM DEZE ZOMER
ZWEMMEN
BIJ DE MOLEN HEY
Platte tekst 9 pt
Het is weer mogelijk om interlinie 12 pt
Arial Regular
9 pt interlinie 13 hoofdletter
banen- Subkop
en recreatief
te
achtergrond blauw zoals voorbeeld
zwemmen bij Zwembad
De Molen Hey.
Wij blijven de gehele zomervakantie open (t/m 23 augustus).
Kijk voor de aangepaste openingstijden en alle maatregelen
rondom corona op: www.zwembaddemolenhey.nl.

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis.
De zomer van 2020 is anders dan we gewend zijn. Op vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend.
Om het coronavirus onder controle te houden gelden er op veel plekken maatregelen.

Voor iedereen geldt:
Ga buiten het
vakantieseizoen
als het kan.

Bereid je goed
voor.

Wil je in Nederland
op vakantie?

Wil je naar het
buitenland op vakantie?
Reizen zijn mogelijk naar landen met

Volg de
basisregels.

Laat je testen
bij klachten.

Krijg je in Nederland klachten?

Draag een niet-medisch mondkapje en

Blijf thuis en laat je testen. Maak een

vermijd de spits.

afspraak via 0800-1202.

Informeer je goed voor vertrek over het

Weet welke maatregelen gelden

land van bestemming en de maatregelen

tijdens je vliegreis of in landen waar je

die er gelden. Lees het actuele reisadvies

doorheen reist.

•
•

Leef ook in het buitenland de regels na

•

Download de Reisapp van

die in Nederland gelden. Als lokale regels

verslechteren.

Buitenlandse zaken en zet pushberichten

strenger zijn, dan gelden deze.

aan. Houd tijdens je vakantie het
Nederlandse reisadvies in de gaten.

of rood reisadvies wordt afgeraden.
moet je thuis 14 dagen in quarantaine.

Kijk voor het actuele reisadvies
op nederlandwereldwijd.nl

Krijg je klachten tijdens je vakantie

•
•
•

in het buitenland? Meld je dan bij de
Weet waarvoor je verzekerd bent
tijdens je reis. Let ook op of repatriëring

lokale gezondheidsautoriteiten. Reis

•

is inbegrepen.

Houd 1,5 meter
afstand.

•

niet als je klachten hebt.

•
•
•

Basisregels voor iedereen:
Heb je klachten?
Blijf thuis en laat
je testen.

Locaties
U kunt de duoﬁets of rolstoel reserveren bij onderstaande
locaties:

op nederlandwereldwijd.nl.

risico’s: de situatie kan onverwacht

Kom je toch terug uit zo’n land, dan

NIEUWS UIT DE RAAD

Als het weer mee zit, is het gezellig om er samen met elkaar
op uit te trekken. Wanneer lopen (tijdelijk) wat moeilijk gaat,
is het mogelijk om gratis een duoﬁets of rolstoel te lenen. U
hebt hiervoor geen Wmo- of Wlz-indicatie nodig.
BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD
Duoﬁets of rolstoel lenen
De duoﬁets of rolstoel kan maximaal één tot maximaal twee
aaneengesloten dagen geleend worden. Om er zeker van te
zijn dat er een duoﬁets of rolstoel beschikbaar is, kunt u het
NIEUWS
DE BUURT
beste
van te voren UIT
even contact
opnemen. U spreekt dan
ook af wanneer u de duoﬁets terug brengt.

Openbaar vervoer, touringcars en taxi's:

een geel reisadvies, maar let op de

Reizen naar landen met een oranje

SAMEN OP PAD MET DE DUOFIETS OF ROLSTOEL

Vermijd drukte.

•
Was vaak je
handen.

•

VRAAG VAN DE WEEK

Den Hazenpot, Boerdonk (0492) 46 55 30
De Kuilen, Eerde (06) 30 69 69 61 (alleen duoﬁets),
meerakker@home.nl
Simeonshof, Erp (0413) 21 44 44,
simeonshof.welzijn@brabantzorg.eu
Thomashuis, Erp (06) 46 97 03 66, erp@thomashuis.nl
’tOVERIG
Span, Keldonk,
info@spankeldonk.nl (alleen rolstoel)
NIEUWS
Vakgarage A. van der Linden, Keldonk (0413) 21 11 85
(alleen duoﬁets), zorgenwelzijnkeldonk@hans-rijkers.nl
AAtrium, Veghel (0413) 31 41 51,
AAtrium.Activiteiten@brabantzorg.eu
Sint-Joachim & Anna, Veghel (0413) 37 06 66,
receptieSintJoachimenAnna@brabantzorg.eu
ONDERNEMEND MEIERIJSTAD
Van Coothhuis, Veghel (0413) 85 25 54 (alleen duoﬁets)
De Watersteeg, Veghel (0413) 36 29 51
Mgr. Bekkershuis Laverhof, Schijndel (073) 54 42 700,
receptiemb@laverhof.nl
Seniorenwinkel, Schijndel (073) 54 75 278 (alleen
rolstoel)
Odendael, Sint-Oedenrode (0413) 47 49 11,
receptieodendael@brabantzorg.eu
GEMEENTE MEIERIJSTAD

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Voorwaarden meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel
tel: 14 0413
Voor storingen kunt u
bellen 14-0413

www.meierijstad.nl
info@meierijstad.nl
@gemeentemeierijstad
@GemMeierijstad
@gemeentemeierijstad

Woensdag 15 juli 2020
•	De Fietsenwinkel, Zijtaart (0413) 35 22 03 (alleen
duofiets)
Meer informatie vindt u op www.meierijstad.nl of bel met
14 0413.

ENERGIE COÖPERATIE MEIERIJSTAD (ECM)
ZOEKT ENERGIECOACHES
Steeds meer bewoners van Meierijstad zoeken
onafhankelijke ondersteuning bij de verduurzaming van
hun woning en energiebesparing. Dit is beter voor het
milieu, de portemonnee en maakt uw huis comfortabeler!
Daarom zoekt Energie Coöperatie Meierijstad (ECM)
energiecoaches voor heel Meierijstad. Samen met de
gemeente Meierijstad wordt deze ondersteuning opgezet.
De energiecoach helpt bewoners inzicht te verkrijgen
in hun energieverbruik en de mogelijkheden om hun
energieverbruik structureel te verlagen. Daarnaast geven
ze advies over het duurzaam opwekken van energie,
bijvoorbeeld door het nemen van zonnepanelen. Een
energiecoach voert gesprekken bij bewoners thuis en in een
mobiel informatiepunt, die op locatie in heel Meierijstad zal
staan.
Energie Coöperatie Meierijstad zoekt vrijwilligers met een
enthousiaste persoonlijkheid en affiniteit met duurzaamheid
en energiebesparing. Een technische achtergrond is geen
‘must’. Van belang is de wil u in te zetten om bewoners
te helpen met uw kennis en kunde. Daarnaast beschikt
u over goede communicatieve vaardigheden en bent u
beschikbaar voor 6 á 8 uur per week.
Energie Coöperatie Meierijstad biedt een opleiding tot
energiecoach en een goede begeleiding, in combinatie
met een prettige aanpak en een moderne manier van
werken. Daarnaast krijgt u maandelijks een vrijwilligers
vergoeding (circa € 170 per maand). Ook kunt u rekenen op
ondersteuning van de gemeente Meierijstad en ECM.
Als u interesse heeft, stuur dan uw CV en uw motivatiebrief
naar ECM via een e-mail naar
energiecoach@ecmeierijstad.nl
En als u meer wilt weten, dan kunt u contact opnemen met
coördinator Erik Boon van Ostade: te bereiken op 06 38 444
234.

WAARDERINGSPRIJS MEEDOEN IN MEIERIJSTAD
Gemeente Meierijstad vindt het
belangrijk dat iedereen mee kan
doen. De waarderingsprijs Meedoen
in Meierijstad is bedoeld om een
organisatie, vereniging, individu of
ondernemer in het zonnetje te zetten,
als men iets goed doet waardoor
inwoners met een beperking mee kunnen doen. Met de
uitreiking van de prijs willen we meerdere doelen bereiken.
Enerzijds de waardering uitspreken voor de inzet van die
persoon of organisatie die de prijs wint. Anderzijds laten we
hiermee zien welke mooie activiteiten of mogelijkheden er
zijn voor mensen met een beperking in Meierijstad. Hiermee
hopen we ook anderen te inspireren, enthousiast te maken
en de bewustwording te vergroten.

De

SINT-OEDENRODE • NIJNSEL • BOSKANT • OLLAND

krant

MooiRooi

13

BRENGT MENSEN DICHTERBIJ. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE

aan een organisatie, vereniging, individu of ondernemer
die iets goeds doet voor onze inwoners met een beperking,
waardoor zij mee kunnen doen. Er zijn in totaal 12
waarderingsprijzen om uit te reiken.

de Vries (Oranjewijk), penningsmeester Jack de Laat
(Dorshout) en buurtadviseurs Henk de Laat werden de
handtekeningen gezet.

Wilt u iemand aanmelden voor de prijs?
Kent u iemand, een vrijwilliger, een verenging, een
organisatie en werkgever die het mogelijk maakt dat
mensen met een beperking mee kunnen doen en waarvan u
vindt dat hij of zij in het zonnetje gezet moet worden omdat
hij/zij veel goeds doet voor mensen met een beperking?
Mail uw reden(en) waarom u vindt dat hij/zij de prijs moet
krijgen naar meedoen@meierijstad.nl. De jury zal dan de
aangedragen partijen (nominaties) beoordelen en kiezen
wie de prijs krijgt.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
‘BOXTELSEWEG 34’ TE SCHIJNDEL
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Boxtelseweg 34’ ligt met
ingang van maandag 6 juli 2020 tot maandag 17 augustus
2020 ter inzage in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te
Veghel, gedurende openingstijden. Tevens is het ontwerp
van het bestemmingsplan elektronisch raadpleegbaar op:
www.ruimtelijkeplannen.nl.
De planologische wijziging ziet toe op de wijziging van de
agrarische bestemming naar een woonbestemming met
mogelijkheid om de bestaande vrijkomende agrarische
bedrijfsbebouwing (VAB) te gebruiken voor het stukadoorsen afbouwbedrijf, statische opslag en hobbymatig houden
van paarden.
Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen
op het ontwerp bestemmingsplan kunt u de volledige
bekendmaking raadplegen op
www.officielebekendmakingen.nl.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED
VEGHEL, HERZIENING BOEKELSEWEG 12-14’
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel,
herziening Boekelseweg 12-14’ ligt met ingang van
dinsdag 7 juli 2020 tot dinsdag 18 augustus 2020 ter
inzage in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel,
gedurende openingstijden. Tevens is het ontwerp van het
bestemmingsplan elektronisch raadpleegbaar op:
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Boekelseweg 14 vormt samen met Boekelseweg 12 een
tweekapper in het buitengebied van Erp, is gelegen in een
landelijke omgeving en tot op heden altijd bestemd geweest
als ‘Agrarisch’. De agrarische functie is al enige tijd geleden
gestopt en aan de eigenaar/bewoner van Boekelseweg
14 is een omgevingsvergunning verleend voor het
verbouwen van een van de agrarische bedrijfsgebouwen
tot caravanstalling. Derhalve heeft de initiatiefnemer
bij de gemeente Meierijstad het verzoek neergelegd
om medewerking te verlenen aan een wijziging van de
agrarische (bedrijfs)bestemming in een woonbestemming.
Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen
op het ontwerp bestemmingsplan kunt u de volledige
bekendmaking raadplegen op
www.officielebekendmakingen.nl.

Door wie wordt het gemaakt?
De waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad wordt
ontworpen door een kunstenares. De tekeningen die op het
kunstvoorwerp komen te staan, zijn gemaakt door mensen
met een beperking uit verschillende kernen van Meierijstad.
We nemen de visie ‘niet over ons zonder ons’ serieus
als gemeente. Daarom betrekken we mensen met een
beperking bij het maken van de prijs en kunnen zij mensen
aandragen die de waarderingsprijs zouden moeten krijgen.

Op woensdag 8 juli hebben wijkraadvoorzitter Ger Snelders
en wethouder Coby van der Pas hun handtekening
gezet onder het convenant wijk- en dorpsraden. Op het
drielandenpunt van de wijken Dorshout, Oranjewijk en
Bloemenwijk, die allen onderdeel uit maken van Veghel West,
werd stilgestaan bij deze twintigste wijkraad van Meierijstad.

Voor wie is het?
Elke twee maanden wordt de waarderingsprijs uitgereikt

De nieuwe wijkraad behartigt de belangen van ruim 3800
inwoners. Onder toeziend oog van secretaris Mirjam

20STE WIJKRAAD IN MEIERIJSTAD

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Nieuwenhuizen 14
verbouwen van een woning
Koninginnelaan 2 	wijzigen van
brandcompartimentering
Sweelinckplein 14
kappen van een berk
Calsstraat 1
realiseren van een overkapping
Markt 8 	onderhouden en terug brengen
in oorspronkelijke staat van de
kozijnen

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Hulst 1
bouwen van een loods
Houtsebeemd 7
bouwen van een woning
Vresselseweg 26a 	uitbreiden en verbouwen van
een woning
Vresselseweg 12 	realiseren van een Bed &
Breakfast
diverse locaties 	kappen van 21 bomen in
Schijndel en Sint-Oedenrode

INGETROKKEN VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Kremselen 7 	oprichten van een
aannemersbedrijf met
werkplaats

VERDAGINGSBESLUITEN
Wolfswinkel 4
vergroten van een woning
Boskantseweg 41 	veranderen van een
bedrijfswoning naar
burgerwoning

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
Schietbergweg 18 	vervangen van een bedrijfsloods
die in gebruik wordt genomen
voor opslag en gedeeltelijk als
werkplaats.
Rijtvenweg 5 	het realiseren van studio's ten
behoeve van arbeidsmigranten
Eversestraat 57 	actualiseren van de huidige
situatie
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.

