
aangepast aan alle maatregelen die noodzakelijk zijn 
binnen de 1,5 meter samenleving.

Beperkt aantal zitplaatsen
Bij een raadsvergadering is helaas geen ruimte voor 
publiek om deze bij te wonen. Belangstellenden kunnen de 
vergadering, zoals gebruikelijk, via de livestream 
(www.meierijstad.nl/videoregistraties) volgen. 
Een commissievergadering en beeldvormende avond is wel 
bij te wonen door een beperkt aantal belangstellenden

Aanmelding bijwonen commissie/beeldvormende avond
Vanwege het beperkt aantal zitplaatsen is aanmelding 
vooraf vereist. Aanmelding is mogelijk door een mail 
te sturen aan de griffi  e (griffi  e@meierijstad.nl). Dit kan 
tot uiterlijk 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de 
bijeenkomst. Op basis van de aanmeldingen worden de 
zitplaatsen verdeeld. Aanmelding is dus geen garantie dat u 
de bijeenkomst kunt bijwonen. 

BEELDVORMENDE AVONDEN 

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. 

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?
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VERGADEREN MET CORONAMAATREGELEN

Na de uitbraak van het Coronavirus vergaderde de raad 
alleen nog maar digitaal. Alhoewel op deze manier alle 
noodzakelijke besluiten zijn genomen, heeft in elkaars 
aanwezigheid vergaderen toch de voorkeur van de raad. 
Vanaf 2 september komt de raad daarom weer fysiek bijeen 
in het bestuurscentrum. Natuurlijk worden de bijeenkomsten 

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.

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN 
BEDRIJFSVOERING 10 SEPTEMBER 

Op de agenda staat:
•  Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 

Brabant-Noord
• Aanvullend krediet snelfi etsroute Uden-Veghel *
• Erratum jaarrekening 2019 gemeente Meierijstad
• Vaststelling bestemmingsplannen:
 - Boschweg 114-118, Schijndel
 -  Landelijk gebied, herziening Schootsestraat 40 en 59, 

Schijndel
 - Landelijk gebied, herziening Borne 27, Schijndel
 - Buitengebied Veghel, herziening Erpseweg 8 en 9 *
 - Veghel-West, herziening Heilig Hartplein 16-22
• Gebiedsvisie Molenheide *

*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 www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

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 9 september, 12.00 
uur. De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

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

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

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

3 Kolommen  van 82,6 mm breed
Lettertype Arial Regular

Platte tekst 9 pt 
interlinie 12 pt

Subkop Arial Regular 9 pt interlinie 13  hoofdletter 
achtergrond blauw zoals voorbeeld

BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD      

NIEUWS UIT DE RAAD

NIEUWS UIT DE BUURT

VRAAG VAN DE WEEK

OVERIG NIEUWS

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

Maak uw wensen en ideeën 
voor de markt zichtbaar met de 
ontwerpkrant. Deze vindt u deze 
week in de MooiRooiKrant en kunt u 
downloaden op 
www.marktsint-oedenrode.nl.

Tevens is er deze week een thema 
sessie op 7 september. 
Kijk voor meer info op www.marktsint-oedenrode.nl.

STARTERSLOKET VOOR ONDERNEMERS
 GAAT WEER VAN START

Bent u een startende ondernemer en heeft u vragen? 
Bijvoorbeeld over o.a. gemeentelijke producten en 
diensten, locatie mogelijkheden, netwerkorganisaties en 
samenwerkingsverbanden. 
Kom dan langs bij het inloopmoment voor starters bij een 
van de bibliotheken in Meierijstad.
Ellen Dangé of een van haar collega accountmanagers is 
op vrijdag in de even weken van 10.00-11.30 uur aanwezig 
in een bibliotheek roulerend in de kernen Veghel, Schijndel 
en Sint-Oedenrode. We houden rekening met de RIVM 
richtlijnen.

Overzicht inloopmomenten najaar 2020:
 Datum Locatie
 4 september Bibliotheek Veghel, Markt 1
 18 september Bibliotheek Schijndel, Markt 20
 2 oktober  Bibliotheek Sint-Oedenrode,   

Deken van Erpstraat 1
 16 oktober Bibliotheek Veghel, Markt 1
 30 oktober Bibliotheek Schijndel, Markt 20
 13 november  Bibliotheek Sint-Oedenrode,   

Deken van Erpstraat 1
 27 november Bibliotheek Veghel, Markt 1
 11 december Bibliotheek Schijndel, Markt 20

Kijk voor de actuele planning op de website: 
www.meierijstadvoorondernemers.nl. 

VERSTUREN VAN PRIVACYGEVOELIGE
INFORMATIE

Zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met (privacy) gevoelige 
informatie is belangrijk. Daarom verstuurt de gemeente 
persoonsgegevens, fi nanciële gegevens, verslagen, 
dossiers en andere privacy gevoelige informatie altijd veilig 
via ZIVVER. Dat is nodig omdat ‘gewone’ e-mail, fax of post 
kwetsbaar zijn en dus niet altijd veilig. ZIVVER zorgt ervoor 
dat vertrouwelijke informatie veilig en versleuteld bij u 
aankomt. Alleen u als ontvanger kunt deze informatie lezen.

Wat merkt u van het gebruik van ZIVVER?                                                                                
Een via ZIVVER beveiligd bericht ontvangt u gewoon per 
e-mail. In deze e-mail vindt u een link naar een beveiligde 
omgeving. Hier moet u een SMS-code of een toegangscode 
invoeren om het bericht te lezen. Is het bericht beveiligd met 
een toegangscode, dan stuurt de afzender u deze apart toe 
(bijvoorbeeld telefonisch, persoonlijk of via een brief). Als u 
op het bericht wilt reageren, dan kan dit rechtstreeks vanuit 
de ontvangen mail. Uw reactie zal dan ook weer veilig 
gestuurd worden. Meer informatie over het gebruik van 
ZIVVER is te vinden op www.meierijstad.nl/veiligmailen.

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!

DEFINITIEF ONTWERP (DO) SNELFIETSROUTE 
VEGHEL-UDEN TER INZAGE

Gemeente Meierijstad gaat in samenwerking met de 
gemeente Uden en de provincie een snelfi etsroute 
aanleggen tussen Uden en Veghel. Eind 2019 en begin 
2020 zijn hiervoor bewonersavonden belegd en konden de 
bewoners hun mening geven over de plannen.

Inzage Defi nitief Ontwerp snelfi etsroute
Inmiddels zijn mede op basis van de ideeën en wensen van 
de bewoners de plannen door het adviesbureau Geonius 
uitgewerkt tot een defi nitief ontwerp (DO). De uitgewerkte 
tekeningen liggen per straat ter inzage op de website van 
de gemeente Meierijstad. Ook de antwoorden op de door 
bewoners gestelde vragen kunt u daar nalezen, zie: 
www.meierijstad.nl/snelfi etsroute.
Tevens liggen ook de uitgewerkte plannen voor de 
vervanging van de fi etsbrug over de Aa en de verplaatsing 
van de fi etsbrug over de Zuid-Willemsvaart ter inzage. 

Zienswijze
Voordat het DO van de snelfi etsroute tot een uitvoeringsplan 
en bestek wordt uitgewerkt stellen wij eenieder in de 
gelegenheid zijn/haar zienswijze op het DO kenbaar te 
maken. U dient uw zienswijze vóór 14 september 2020 via 
een emailbericht te sturen naar snelfi etsroute@meierijstad.
nl onder vermelding van uw naam en adresgegevens.
Daarna leggen we de plannen, om defi nitief vast te 
stellen, voor aan het college en starten we met de 
bestekvoorbereiding.

WIJZIGINGEN ARRIVA BUS DIENSTREGELING 
PER 31-08-2020

Door de maatregelen die 
de overheid heeft genomen 
vanwege corona zijn de 
reispatronen duidelijk 
gewijzigd. Forenzen werken 
meer thuis, onderwijs 
wordt meer op afstand gegeven, de capaciteit van 
schoolgebouwen in het hoger onderwijs is lager en scholen 
gaan hun lestijden meer spreiden. Daardoor reizen minder 
reizigers in de spitsuren en meer reizigers in de daluren. 
Tevens is de capaciteit van de bussen (vooralsnog) beperkt 
tot alleen zitplaatsen.

Dit is voor Arriva aanleiding om de dienstregeling per 
31 augustus 2020 aan te passen. Ten opzichte van de 
(oorspronkelijk geplande) winterdienstregeling gaan de 
bussen op sommige plaatsen minder ritten rijden in de 
spitsuren en meer ritten in de daluren op werkdagen. 
Spitsfrequenties rijden in de ochtend langer door en starten 

eerder in de middag.
Ook worden enkele lijnen (tijdelijk) helemaal opgeheven. 
De inzet van onze bussen sluit hiermee beter aan bij het 
gewijzigde reisgedrag. Hieronder staat op hoofdlijnen 
vermeld wat er wijzigt voor inwoners van onze gemeente.

Overzicht belangrijkste wijzigingen:
•  Lijn 158 Veghel – Den Bosch: De middagspitsfrequentie 

begint eerder, tussen 12:00 en 15:00 wordt elk kwartier 
i.p.v. elk half uur gereden.

•  Lijn 305 Oss – Uden - Eindhoven: de ochtendspits 
frequentie tussen Uden - Veghel en Eindhoven wordt 
grotendeels teruggebracht van een 7,5 minutendienst 
naar een kwartierdienst. Tussen 10:00 en 12:00 
gaan tussen Uden en Eindhoven vv extra ritten 
rijden (kwartierdienst in plaats van halfuurdienst). De 
middagspits frequentie tussen Eindhoven en Veghel - 
Uden wordt teruggebracht naar een kwartierdienst.

•  Lijn 605 Uden – Eindhoven: het aantal ritten wordt 
teruggebracht tot 2 ochtendspits ritten (alternatief: lijn 
305).

•  In de avonduren, tijdens de vakantieperioden en in het 
weekend is de dienstregeling van alle lijnen ongewijzigd.

•  Buurtbussen (200-lijnen) rijden niet per 31 augustus 
2020.

Regiotaxi i.p.v. buurtbus                                                                                                            
Reizigers kunnen in plaats van de buurtbus, gebruik 
maken van de regiotaxi. U moet de rit wel vooraf 
reserveren. Het tarief is gelijk aan het Brabantse bus 
tarief. De Regiotaxi haalt u thuis op en brengt u naar uw 
bestemming. De taxi komt maximaal een kwartier voor of 
een kwartier na de gewenste vertrektijd voorrijden. U deelt 
de taxi mogelijk met andere reizigers. Hierdoor duurt de 
reis maximaal een half uur langer dan bij een normale taxi, 
maar zijn de kosten lager. U betaalt per kilometer. Meer 
informatie over de regiotaxi, kijk op 
www.bravo.info/regiovervoer.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 Scherpakkerstraat 8  huisvesten van vier personen
 Handelsweg 17   plaatsen van hekwerk en 

poorten

Evenementenvergunning
 Boskantseweg en  17 tot en met 19 oktober
 gedeelte Pastoor- Boskant kermis
 Teurlingsstraat  

INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNING

 Schijndelseweg 63   plaatsen van nieuwe reclame
 Pieter Christiaanstraat    verkoop van luxe chocolade, 

nougat, koek op vrijdagmiddag

VERDAGINGSBESLUITEN

 Van Homberghlaan 13  bouwen van een erker
 Jekschotseweg 34  bouwen van een bijgebouw
 Huisakkerweg 12B  bouwen van een woning
 Huisakkerweg 12A   bouwen van een woning

ONTVANGEN MELDINGEN MOBIELE PUINBREKER

 Bus 10   mobiel breken 

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.

‘Kruiden uit 
eigen tuin.. nooit 
teveel!’ Harry van 
Rooijen, wethouder 
gemeente 
Meierijstad

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