
RAADSBIJEENKOMSTEN

Vanwege de versoepelde maatregelen is het weer 
mogelijk om tijdens raadsbijeenkomsten publiek te 
ontvangen. De bijeenkomsten zijn in het bestuurscentrum 
van Meierijstad, Burgemeester Wernerplein 1 in Sint-
Oedenrode. Aanvangstijd is 19.30 uur.

TERUGBLIK COMMISSIEVERGADERINGEN

Bent u benieuwd hoe de commissievergaderingen (19, 20 
en 21 oktober) verlopen zijn? 
Wilt u weten wat er besproken is? 
U kunt de vergaderingen terugkijken via 
www.meierijstad.nl/videoregistraties

Bij het terugkijken, kunt u kiezen voor 
automatische ondertiteling via de volgende knop: 
 

4 NOVEMBER RAADSVERGADERING

De raad neemt op 4 november een besluit over de 
onderwerpen die op 19, 20 en 21 oktober in de commissies 
zijn behandeld. De commissies hebben advies uitgebracht 
hoe de agendapunten in de raad te behandelen (hamer- of 
bespreekstuk). Een hamerstuk betekent dat fracties 
akkoord zijn met het voorstel. In de raad wordt hierover 
niet meer gesproken. Een bespreekstuk wordt wel in de 
raad besproken. Er is wel een mogelijkheid voor een korte 
stemverklaring. Amendementen en moties 
worden bij de vergaderstukken geplaatst.
Zie www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

Op de agenda staat:
Benoeming burgercommissielid
Voorstel is om de heer J. Kok (fractie Lijst Blanco) te 
benoemen tot burgercommissielid. 

Wilt u weten wat het commissiewerk 
inhoudt en wat commissieleden hier zelf 
van vinden? Kijk dan op 
https://www.meierijstad.nl/home/
ken-uw-burgercommissielid_42737/ of scan de QR code.

 Hamerstukken
•  Verordening tot wijziging van de APV Meierijstad (8e 

wijziging) 
•  Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart 

voor Brabant *
•  Bestemmingsplan ‘herontwikkeling voormalig 

gemeentehuis Schijndel’
•  Activeren voorbereidingskosten gebiedsontwikkeling 

Steenoven II fase 2 te Mariaheide

•  Openen grondexploitatie complex Sint-Oedenrode – 
Zwembadweg 

•  Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie 
Meierijstad ‘Integraal Veiligheidsplan (IVP) thema 
Zorg en Veiligheid’

•  Regioplan Doordecentralisatie Beschermd Wonen, 
Regio Meierij en Bommelerwaard 2022-2025

•  2e bestuursrapportage en daarbij behorende 
begrotingswijziging 2021

Bespreekstukken 
•  Integraal HuisvestingsPlan (IHP) primair en voortgezet 

onderwijs 2022-2037
•  Behoefteonderzoek bedrijventerreinen Meierijstad, 

inclusief de keuzes en de ontwikkelrichting, als 
bouwsteen voor de omgevingsvisie

• Programmabegroting 2022 en meerjarenraming  
2023- 2025 gemeente Meierijstad 

•  Motie vreemd aan de orde Hart: Borstonderzoek 
vrouwen

 
De gemeenteraad bespreekt op 4 november de 
programmabegroting en de meerjarenraming 2023-2025.

UIT DE RAAD GELICHT

Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie  
Meierijstad ‘Integraal Veiligheidsplan (IVP) thema: 
zorg en Veiligheid’
In 2018 is het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022 
vastgesteld. Het rekenkameronderzoek beziet het hoe het 
IVP vertaald is naar de praktijk en in hoeverre de doelen 
en ambities worden gerealiseerd. Het onderzoek richt zich 
op de verbinding tussen Zorg en Veiligheid.

Vaststelling regioplan Doordecentralisatie  
Beschermd Wonen, Regio Meierij en Bommelerwaard 
2022-2025
Dit regioplan met bijbehorende nieuwe centrumregeling 
draagt bij aan het ontwikkelen van een regionaal en lokaal 
aanbod van voorzieningen die het mogelijk maken voor 
de doelgroep van Beschermd Wonen om zo zelfstandig 
mogelijk te wonen met zorg en ondersteuning. 

UITWIJKDATUM RAAD 11 NOVEMBER

Als de agendapunten niet allemaal behandeld kunnen 
worden wordt de vergadering van 4 november geschorst 
en op 11 november voortgezet.
Voor de actuele stand van zaken: zie de vergaderstukken. 

VERGADERSTUKKEN

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

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

4 november   : Raadsvergadering
11 november:  Raadsvergadering (uitwijkdatum)
18 november:  Agendacommissie
24 november:  Beeldvormende avond
25 november:  Beeldvormende avond

INFORMATIE GRIFFIE

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie, 
telefoon 14 0413 of e-mail griffie@meierijstad.nl.

HEEFT U HEM GEZIEN?!

Op verschillende plekken in Meierijstad heeft vorige week 
een verdacht busje gestaan. De zogenaamde ‘lokbus’. In 
samenwerking met de politie hoopten we met deze bus 
mensen alert te maken op drugsafval en de risico’s die het 
achterlaten van dit gevaarlijke afval met zich meebrengt.

De lokbus is een witte bestelbus waarvan de laadruimte 
vol staat met blauwe vaten. Soortgelijke vaten die de politie 
regelmatig ergens aantreft, bomvol afval van drugslabs, 
waar synthetische drugs worden geproduceerd. In dit 
geval zijn de vaten uiteraard leeg en vormen geen gevaar. 
Rondom de bus hangt een weeïge, anijsachtige lucht: de 
geur die bij het maken van synthetische drugs vrijkomt.

De bus heeft op drukke en minder drukke plaatsen in 
Veghel, Sint Oedenrode en Schijndel gestaan.

Gevaar
Drugsafval is bijna altijd chemisch afval. Dit afval, afkomstig 
van illegale drugslaboratoria, kan zeer brandbaar, sterk 
bijtend of giftig zijn. Als er meerdere stoffen gedumpt zijn, 
geeft de reactie van dit afval nogal eens rook en damp. 
Dit kan leiden tot brand, met alle gevolgen van dien voor 
de directe omgeving. Het opruimen van dit afval gaat via 
gemeenten en politie: dit kost enorm veel belastinggeld.

Melden
In de lokbus waren een aantal opvallende zaken in scene 
gezet die de politie vaak bij afvaldumpingen aantreft. 
Ook de typische anijsgeur rondom de bus, in dit geval 
afkomstig van een geurdispenser, doet vermoeden dat het 
om een verdacht busje gaat. Helaas zijn er vorige week 
helemaal geen meldingen bij de gemeente of de politie 
binnengekomen.

Illegale dumpingen vinden vaak plaats in het donker. Het 
gaat vaak om grotere hoeveelheden die met bestelauto’s of 
soms kleine vrachtauto’s worden vervoerd. Wees alert als 
u een auto ziet op een niet voor de hand liggende plaats in 
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oppakken en in hun mond stoppen. Een rookvrije speelplek 
draagt bij aan de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije 
Generatie’. 

TER INZAGE: ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
‘BUITENGEBIED VEGHEL, HERZIENING 
BOLSTWEG 4’

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening 
Bolstweg 4’ ligt tot en met woensdag 24 november 2021 ter 
inzage in het gemeentehuis, Stadhuisplein 
1 te Veghel, gedurende openingstijden. 
Tevens is het bestemmingsplan 
elektronisch raadpleegbaar.  Voor meer 
informatie  www ruimtelijkeplannen.nl of 
scan de QR code hiernaast.

De initiatiefnemer is woonachtig op de locatie Bolstweg 4 
te Mariaheide. Ter plaatse is sprake van een (voormalig) 
agrarisch bedrijf met bijbehorende gronden. Het bedrijf 
was gericht op het houden van varkens en schapen. 

In de nieuwe situatie wordt de agrarische bestemming 
met bedrijfswoning omgezet naar een burgerwoning met 
maximaal 300 m2 aan bijgebouwen. Daarnaast wordt een 
nieuwe woning gerealiseerd, eveneens met 300 m2 aan 
bijgebouwen. De nieuwe woning wordt gerealiseerd met 
behulp van de Ruimte-voor-Ruimteregeling. Op de locatie 
wordt voor circa 1.370 m2 aan voormalige agrarische 
bedrijfsbebouwing gesloopt. 

De volledige bekendmaking is 
te raad plegen op https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/gmb -2021-
358044.html of scan bijgaande QR code.
 

TER INZAGE: BESTEMMINGSPLAN 
“BUITENGEBIEDSINT-OEDENRODE, 
HERZIENING DAMIANENWEG 24”

Het vastgesteld bestemmingsplan buitengebied Sint-
Oedenrode, herziening Damianenweg 24 ligt ter inzage en 
voorziet in:
a)  de wijziging van de bestemming van locatie Damianenweg 

24, inclusief Damianenweg 22, te Sint-Oedenrode van 
de agrarische bestemming naar bestemming Wonen;

b)  boerderijsplitsing  waarbij voor één woning de 
functieaanduiding statische opslag wordt opgenomen 
voor het bijgebouw;

c)  toevoegen van twee Ruimte voor Ruimtewoningen 
vanwege sanering van de pluimveehouderij ter plaatse.

Het vastgesteld bestemmingsplan ligt tot en met 2 december 
2021 ter inzage in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 
te Veghel, gedurende openingstijden. Tot en met de 
genoemde datum kan beroep tegen het raadsbesluit 
worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State,
De stukken zijn ook raadpleegbaar op: 
www.ruimtelijkeplannen.nl
of scan de bijgaande QR code.

Voor de volledige bekendmaking 
verwijzen wij u naar  https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-
370438.html of scan de bijgaande QR 
code.

3 NOVEMBER INLOOPAVOND ‘BOUWSTEEN’ 
SINT-OEDENRODE

Wilt u meedenken over de ‘ruimtelijke bouwsteen’ in 
Sint-Oedenrode?
Kom dan naar de inloopavond op woensdag 3 november 
a.s. in het Bestuurscentrum aan het Burg. Wernerplein 1, 
Aanvang 19.30 uur. 
De gemeente maakt dit jaar een zogenoemde ‘ruimtelijke 
bouwsteen’ voor Sint-Oedenrode. Hierbij gaat het om 
het actueel maken van de ruimtelijke visie voor Sint-
Oedenrode, die we gebruiken bij het beoordelen van 
toekomstige bouwplannen. Hier willen we graag u als 
inwoner bij betrekken, daarom organiseren we een 
inloopavond. 

het bos of buitengebied (doodlopend weggetje). Noteer het 
nummerbord en bel de politie in verband met een verdachte 
situatie, via 0900-8844 (geen spoed). Belangrijk is om 
(een busje met) drugsafval niet aan te raken, tegen aan 
te duwen of schoppen 
en geen sigaret in de 
buurt op te steken. 
Als u getuige bent van 
een illegale dumping, 
bel dan de politie via 
112. Zorg wel dat 
uw eigen veiligheid 
voorop staat. Maak 
als het mogelijk is 
foto’s, noteer nummerborden en maak een beschrijving 
van de vervoersmiddelen en de personen. 
Wilt u liever anoniem een melding doen. Bel dan naar Meld 
Misdaad Anoniem via 0800-7000. De politie ontvangt de 
melding en u blijft volledig anoniem.

6 NOVEMBER: Q-KOORTS CAFE 

Op zaterdag 6 november is er weer een Q-koorts café 
in het Pieter Brueghel Huis in Veghel. U bent van harte 
welkom van 10.30 tot 12.30 uur (Inloop vanaf 10 uur). 

Het adres is Middegaal 25, Veghel.

Op dit Q-koorts café zijn Q koorts-genoten, zowel 
chronische Q-koorts-, als QVS-patiënten, partners en 
overige belangstellenden uit Meierijstad van harte welkom.

Ook deze keer staat de informele bijeenkomst geheel in 
het teken van elkaar ontmoeten, informeren, ervaringen 
delen met anderen, en gewoon gezellig buurten, onder het 
genot van een kopje koffie of thee met een Q-kske. Mocht 
u voor het eerst willen komen, maar voelt de drempel nog 
wat hoog, bedenk dan: iedereen zit in hetzelfde schuitje, 
en contact met andere Q-genoten kan u verder helpen.
Samen met het Pieter Brueghel Huis wordt gezorgd voor een 
zo corona-veilig mogelijke omgeving. Wilt u zich aanmelden? 
Stuur dan een mail aan q-werkgroep-meierijstad@hotmail.
com. Denk aan uw coronatoegangsbewijs. 

ROOKVRIJE SPEELPLEKKEN IN MEIERIJSTAD

Kinderen horen in een veilige en 
gezonde omgeving te spelen. 
Rookvrije speelplekken horen 
daarbij. De gemeente vraagt ie-
dereen de speelplekken rookvrij 
te houden om kinderen het goe-
de voorbeeld te geven. Dat staat 
op borden die geplaatst zijn op 
een aantal grotere speelplek-
ken. Op de borden staan ook 
andere spelregels. 

Wat verandert er op de speelplekken?
Iedereen is en blijft welkom in op de speelplekken in 
Meierijstad, ook rokers! Wél vraagt Meierijstad rokers 
om buiten het zicht van kinderen en buiten de speelplek 
te roken; dit geldt ook voor het roken van e-sigaretten 
en aanverwante producten. Een pictogram herinnert 
gebruikers daaraan; net als opruimen van afval, geen 
harde muziek en rust na 10 uur ’s avonds. 
Wethouder Harry van Rooijen: “We willen stimuleren 
dat onze inwoners rekening met elkaar houden; jong en 
oud(er), gebruiker en omwonenden. De nieuwe borden 
laten speelplekbezoekers zien hoe je respectvol met 
elkaar en de omgeving omgaat. Op die manier kan er én 
plezier zijn voor alle leeftijden én voorkomen we overlast.” 

Zien roken, doet roken
Iedereen wil dat kinderen kunnen spelen in een gezonde 
en veilige omgeving. Zien roken, doet roken. Als kinderen 
anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien 
zelfs aantrekkelijk. Met een rookvrije speelplek geven 
we kinderen het goede voorbeeld, voorkomen we het 
schadelijke meeroken, vermijden we het gevaar van 
brandwonden én voorkomen we dat kinderen peuken 

Tijdens deze inloopavond is er ruimte om vragen te stellen 
en ideeën aan ons kenbaar te maken. Vanuit de gemeente 
zijn verschillende medewerkers aanwezig om samen met 
u het gesprek aan te gaan. 
Wilt u meer informatie? Kijk dan op 
www.meierijstad.nl/inloopavond 
of scan de QR code.
 

DUURZAME HUIZENROUTE OP 30 OKTOBER 
EN 6 NOVEMBER

Op zaterdag 30 oktober en 6 november openen honderden 
huiseigenaren hun deuren.

Zonnepanelen op het dak, een warmtepomp of het huis 
geïsoleerd? Doe dan mee aan de Nationale Duurzame 
Huizen Route!
Op zaterdag 30 oktober en 6 november openen honderden 
huiseigenaren hun deuren om uitleg te geven over de 
duurzame maatregelen in hun woning. Een mooie kans om 
andere huiseigenaren op weg te helpen met jouw eigen 
tips en ervaringen!

Het evenement trekt jaarlijks zo’n 5.000 bezoekers en 
wordt georganiseerd in samenwerking met gemeenten 
en provincies. Energiebesparing lijkt soms ingewikkeld, 
maar in bijna elk huis kunnen hier wel stappen in worden 
gezet, groot én klein. Door eens binnen te kijken bij een 
buurtgenoot, krijgen bezoekers praktische tips, zien zij de 
duurzame maatregelen in werking en doen zij inspiratie op 
voor hun eigen huis.

Huis aanmelden
Wilt u graag een duurzaam huis bezoeken 
op 30 oktober en/of 6 november?  Schrijft 
u zich dan in bij één van de deelnemende 
duurzame huiseigenaren bij u in de buurt 
via www.duurzamehuizenroute.nl/bezoek-een-huis.

Per woning zijn er een maximaal aantal plekken 
beschikbaar, verdeeld over zaterdag 30 oktober en  
6 november. Aan een bezoek zijn geen kosten verbonden. 

Het aantal aanmeldingen van deelnemende huizen loopt 
nog elke dag op, dus houd de website de komende week 
in de gaten voor nieuwe deelnemende huizen.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN 
VERGUNNINGSAANVRAGEN

Evenementenvergunning
Markt 17 december 2021 t/m 9 januari 

2022 - Rooi on ice

VERLEENDE VERGUNINGEN

Omgevingsvergunning
Leunestraat 8 verbouwen en uitbreiden van 

een woning
Berkstraat 8 verbouwen van een woning

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.


