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AGENDACOMMISSIE 27 AUGUSTUS

De agendacommissie stelt de vergadercyclus van 
september/oktober vast. De voorlopige agenda’s 
van de commissies (10 september) en de raad (24 
september) en de beeldvormende avond (8 oktober) 
worden hier besproken en vastgesteld. Tevens wordt het 
vergaderschema 2021 besproken. De vergaderstukken zijn 
te vinden op de gemeentelijke website. Let u er op dat het 
om concepten gaat. Wijzigingen zijn niet uitgesloten. 

BEELDVORMENDE AVONDEN SEPTEMBER

Vanwege Coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk 
om parallelle sessies te houden. Het oorspronkelijke 
programma van 3 september is verdeeld over twee 
avonden (2 en 3 september). Op 8 september is een extra 
Beeldvormende avond. 

2 SEPTEMBER

Op het programma staat:
• Ideeëntheater Innovatie
Innovatie is een thema in de Mijlpalen van Meierijstad en 
één van de 8 kernwaarden van de organisatie. Innovatie is 
een breed begrip en soms ook “ongrijpbaar”. Maar innovatie 
is ook leuk, lef tonen en experimenteren. Hoe denken we 
over innovatie in Meierijstad? Hoe komen we tot innovatieve 
oplossingen? En welke rol kan de gemeenteraad hierin 
vervullen? De systematiek van denken staat centraal tijdens 
deze sessie. In kleine groepen ervaring opdoen tijdens een 
deel van het Ideeëntheater Innovatie. 

• Startgesprek Transitievisie Warmte
In 2050 is de gebouwde omgeving in Meierijstad 
aardgasvrij. Dit heeft een grote impact op inwoners en 
bedrijven in Meierijstad. Tijdens het startgesprek gaan we 
de dialoog aan over de wijze waarop we de inwoners en 
bedrijven in Meierijstad gaan betrekken bij het opstellen van 
de Transitievisie Warmte. 

Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griffi  e (e-mail griffi  e@
meierijstad.nl of tel. 14 0413). Inspreken is ook mogelijk 
over onderwerpen die niet op het programma staan. De 
spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker. Aanmelding 
is mogelijk tot 1 september 12.00 uur.
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Hoe houden we het coronavirus  
buiten de deur? 

18 augustus 2020

We moeten het coronavirus maximaal blijven controleren. 
Per 19 augustus gelden aanvullende maatregelen.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Thuis mag je maximaal 6 personen 
(exclusief kinderen t/m 12 jaar) 
ontvangen. Dit geldt binnen, op het 
balkon en in de tuin.  
Houd altijd 1,5 meter afstand van 
elkaar. 

Kom je terug uit een gebied met een 
oranje reisadvies vanwege corona,  
dan ga je 10 dagen thuis in quarantaine.

Basisregels voor iedereen:

Bezoek thuis Thuisquarantaine

Houd 1,5 meter afstand  
binnen én buiten.

Was vaak je handen.

Werk zoveel mogelijk 
thuis.

Vermijd te drukke  
plekken.

Ben je ook benauwd en/of heb 
je koorts? Dan moeten alle  
huisgenoten thuisblijven.

Ben je ook benauwd en/of heb

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Blijf thuis.

Laat je testen.
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3 SEPTEMBER
Op het programma staat:

• Onderwijshuisvesting
Wat is de betekenis van leerlingenprognoses? Wat zijn 
de (on)-mogelijkheden om te investeren in de huisvesting 
van kinderopvang binnen een integraal kindcentrum? Hoe 
zit het met leegstand en medegebruik op de basisscholen 
in Meierijstad? Wat is de stand van zaken rondom 
actualisering integraal Huisvestingsplan 2021-2036?

• Erfgoedvisie
Wat is het belang van Erfgoed voor Meierijstad? Wat is de 
stand van zaken (concept visie)? Wat zijn de speerpunten? 
Hoe ziet het vervolg er uit?

Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griffi  e (e-mail 
griffi  e@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Inspreken is ook 
mogelijk over onderwerpen die niet op het programma 
staan. De spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker. 
Aanmelding is mogelijk tot 2 september 12.00 uur.

8 SEPTEMBER
Op het programma staat:

• Woningbouwbeleid/grondbeleid
• Aanpak Corona
• Juridische producten i.v.m. de Omgevingswet

Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griffi  e (e-mail 
griffi  e@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Inspreken is ook 
mogelijk over onderwerpen die niet op het programma 
staan. De spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker. 
Aanmelding is mogelijk tot 7 september 12.00 uur.

Vergaderdata in de komende periode
27 augustus: Agendacommissie
2 september: Beeldvormende avond 
3 september: Beeldvormende avond
8 september: Beeldvormende avond (extra)
10 september: Commissievergadering
24 september: Raadsvergadering

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.

DOE EN DENK MEE OVER DE TOEKOMST VAN DE 
MARKT IN SINT-OEDENRODE

Maand van de Markt
Op woensdag 1 september start de Maand van de 
Markt. Een maand volledig in het teken van het ophalen 
van ideeën voor de herinrichting van de Markt in Sint-
Oedenrode Het plein wordt nu vooral gebruikt als 
parkeerplaats en de huidige inrichting is over het algemeen 
verouderd. Met het verdwijnen van de Albert Heijn en 
de Rabobank ontstaan extra kansen voor een andere 
inrichting. Hoe het plein er in de toekomst uit kan komen 
te zien, vragen we graag aan u. We geloven dat iedereen 
die de Markt kent en er gebruik van maakt ideeën heeft. 
Ideeën over wat de Markt nodig heeft om een nog prettiger, 
levendiger en duurzaam plein te zijn en te worden. 

Van ontwerpkrant en weekmarkt tot themasessies en 
webinar
Met verschillende activiteiten tussen 1 en 30 september 
kunt u uw wensen, behoeften en ideeën voor de 

toekomstige inrichting van de Markt met ons delen. 
Meedoen kan digitaal, maar ook fysiek. Uiteraard met in 
acht neming van de COVID-19 richtlijnen van het RIVM. 

Zo kunt u meedoen:
•  Maak uw wensen en ideeën voor het plein zichtbaar 

met behulp van onze ontwerpkrant. Deze vindt u in 
de MooiRooiKrant van 2 september of kunt u vanaf 2 
september downloaden op www.marktsint-oedenrode.nl; 

• Doe mee met de (online) debatavond op 14 september;
•  Ga met ons in gesprek op 11 en/of 25 september op de 

weekmarkt; 
•  Schrijf u in voor de themasessies op 7 en/of 23 

september;
• Vul via de website de enquête in;
• Geef uw mening via het ideeënbord in de bibliotheek. 

Op www.marktsint-oedenrode.nl
vindt u meer informatie over het 
project en het volledige programma 
van de Maand van de Markt. De 
interactieve delen van de website 
werken vanaf 1 september. Die 
avond is ook de kick-off  van de 
maand met een toelichting op het 
programma. U kunt de kick-off  volgen via een livestream. 
Kijk de livestream op www.marktsint-oedenrode.nl op 
dinsdag 1 september van 19.30 uur tot 20.30 uur.

DIGITALE AANGIFTE VAN GEBOORTE

Kersverse ouders van een nieuwe inwoner van Meierijstad 
kunnen vanaf vandaag ook digitaal aangifte van geboorte 
doen.  Digitale aangifte van geboorte of het maken van een 
afspraak kan via www.meierijstad.nl/geboorteaangifte.  

Bij digitale geboorteaangifte is het verplicht om de 
geboorteverklaring van een verloskundige of arts mee 
te sturen. De Geboorteverklaring en eventueel andere 
documenten kunnen bij de aangifte geüpload worden. 

DOE MEE AAN WORLD CLEANUP DAY! 

Op woensdag 16 en zaterdag 
19 september kunt u meedoen 
aan de grootste opschoonactie 
van het jaar. We houden 
allemaal van een schone 
omgeving. Daarom maken 
we samen heel Meierijstad 
schoon. Afgelopen week 
hebben we hierover de 
scholen, dorp- en wijkraden, 
sportverenigingen en ca 100 
vrijwilligers geïnformeerd.

Wat is het?
Op World Cleanup Day ruimen we samen en overal in de 
wereld zwerfafval op. Plastic Soup Foundation en Stichting 
Nederland Schoon zijn een intensieve samenwerking 
aangegaan in de organisatie van World Cleanup Day. 
Omdat de Landelijke Opschoondag dit jaar niet is 
doorgegaan, haken we als gemeente Meierijstad graag 
bij deze mooie actie aan. Het is een dag waarop iedereen 
samen met buren, verenigingen, sportclubs, scholen of 
collega’s de buurt schoonmaakt.

Wanneer is het?
Woensdag 16 september en zaterdag 19 september 2020.

Zo doet u mee:
•  Meld uw schoonmaakactie aan via 

www.meierijstad.nl/cleanupday 

‘’Vangst van de dag 
eten? Bij ons is 
alles dagvers. Wij 
hebben geen vaste 
kaart en werken 
verspillingsvrij’’ 

Teun Horck, eigenaar 
van restaurant DIS, 
CHV Noordkade

Hoe #verspillingsvrij bent u? Ga de uitdaging aan en 
doe mee aan de verspillingsvrije week. Kijk op 
www.samentegenvoedselverspilling.nl/
verspillingsvrijeweek/ 

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Houtsestraat 26  wijzigen van een inrichting

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Nieuwenhuizen 14  verbouwen van een woning
 Zwembadweg 7  uitbreiden van een woning
 Dommelpark  22 tot en met 26 augustus 2020
 (ongenummerd )   - Kermis op de Neul

VERDAGINGSBESLUITEN

 Koeveringsedijk 5   bouwen van 8 
vakantiebungalows

 Markt 9 en 9b  splitsen van een voorhuis

INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNING

 Houtsestraat 26   milieuneutraal veranderen van 
de inrichting  

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.

• Ontvang gratis opruimmaterialen
• Nodig zo veel mogelijk deelnemers uit
• Ga samen aan de slag
De gemeente zorgt voor handschoenen, veiligheidshesjes, 
knijpers en afvalzakken, en natuurlijk voor iets lekkers als 
dank voor uw deelname. Ook halen we het zwerfafval gratis 
voor u op.

Doe mee en meld uw school, (buurt)vereniging, club, 
vriendengroep of bedrijf vóór 31 augustus a.s. aan. Tijdens 
het opruimen hanteren we de richtlijnen van het RIVM.

DOE MEE MET VERSPILLINGSVRIJE WEEK VAN
1-7 SEPTEMBER

U vindt het toch ook zonde om voedsel te verspillen? 
Doe dan mee met de Verspillingsvrije week! Het is leuk, 
makkelijk en goed voor uw portemonnee. En u bent ook nog 
eens goed bezig voor het klimaat!
U kunt deze week deelnemen aan één van de volgende 
challenges. Welke past bij u?
1. Word een verspillingsvrije Marie Kondo in de keuken
2. Ga aan de slag als verspillingsvrije kok
3. Meten is weten met de verspillingvrije coach

Voor meer informatie en aanmelden kijk op: 
www.samentegenvoedselverspilling.nl/verspillingsvrijeweek/
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