
•  Bezwaren tegen vestigen voorkeursrecht
•  Diverse bestemmingsplannen:
 -  ‘Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening 

Schietbergweg 6-8a’ 
 - ‘Dorpshart Eerde’
 - ‘Landelijk gebied, herziening Hermalen 7 Schijndel’
 - ‘Buitengebied Veghel, herziening Goordonksedijk 15’
•  Belastingverordeningen Meierijstad 2022 (onder 

voorbehoud)
•  Krediet voor aanschaf belcellen in gemeentehuis 

Veghel
•  Krediet voor twee gebiedsontwikkelingstrajecten in 

kader van regionale project ‘Stallenaanpak’ 
•  Beleidsplan Wet Inburgering 2022 en verordening 

inburgering gemeente Meierijstad 2022
•  Kaders en participatieplan Optimalisatie 

Bestuurscentrum Sint-Oedenrode

Bespreekstukken: 
•  Bestemmingsplan ‘Eerschotsestraat-Zuid’, Sint-

Oedenrode
•  Integrale Verordening Sociaal Domein Meierijstad 
•  Programma Water en Riolering 2022 – 2026

DOORGESCHOVEN AGENDAPUNTEN

De agendacommissie heeft besloten om 5 onderwerpen 
– welke ingepland stonden voor de vergadercyclus van 
december - door te schuiven naar januari 2022. 

Het betreft de agendapunten:
•  Behandeling rekenkameronderzoek ‘Second opinion 

op Actieplan Woningbouw: sneller en fl exibel’
•  Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor windenergie 

gemeente Meierijstad
•  Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad
•  Defi nitieve Transitievisie Warmte, inclusief 

uitvoeringsstrategie
•  Huidige werkwijze onderhoud en beheer openbare 

ruimte. 

De voorstellen worden behandeld in de commissie Ruimte, 
Economie en Bedrijfsvoering van 13 januari en de raad 
van 27 januari. Zie www.meierijstad.nl/vergaderkalender

UIT DE RAAD GELICHT

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en vaststel-
ling beeldkwaliteitsplan Eerschotsestraat-Zuid, Sint-
Oedenrode
Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 60 tot 63 
woningen mogelijk. Deze worden – na bedrijfssaneringen - 
met zorg ingepast in de omgeving. Het beeldkwaliteitsplan 
dient daarbij als wettelijk kader voor de welstandstoetsing. 

Vaststelling belastingverordeningen
Voorstel is om de belastingverordeningen 2022 vast te 
stellen. In totaal gaat het om 7 verordeningen.

Vaststelling Programma Water en Riolering 2022-2026
Het Programma Water en Riolering (PWR) sorteert voor 
op de komst van de Omgevingswet. Het PWR laat zien dat 
de gemeente Meierijstad verder bouwt aan een robuust 
en fl exibel water- en rioleringssysteem met het oog op een 
veilige en gezonde leefomgeving. 
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G E M E E N T E  M E I E R I J S T A D N I E U W S

GEEN PUBLIEK RAADSBIJEENKOMSTEN

Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen is er geen 
mogelijkheid voor publiek om de 
vergaderingen bij te wonen. 
Belangstellenden kunnen de vergaderingen, 
zoals gebruikelijk, via de livestream www.
meierijstad.nl/videoregistraties volgen. De 
bijeenkomst is achteraf ook terug te kijken.

TERUGKIJKEN VERGADERINGEN

Bent u benieuwd hoe de beeldvormende avonden (25 
en 30 november) en de commissievergaderingen (1 en 2 
december) zijn verlopen? 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:   

RAAD 16 DECEMBER

De raad neemt op 16 december een besluit over de 
onderwerpen die op 1 en 2 december in de commissies 
zijn behandeld. De commissies hebben advies uitgebracht 
over 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. Amendementen 
en moties worden bij de vergaderstukken 
geplaatst. 
Zie www.meierijstad.nl/vergaderkalender

Op de agenda staat:
Benoeming burgercommissieleden:
Voorstel is om de volgende personen te benoemen tot 
burgercommissielid:
• De heer T. Schoones (fractie VVD);
•  De heer L. van Boxtel (fractie HIER);
•  Mevrouw M. Broekmeulen (fractie SP).

Wilt u weten wat het commissiewerk 
inhoudt en wat commissieleden hier zelf 
van vinden? 
Kijk dan op www.meierijstad.nl/Alle_
onderwerpen/Bestuur_en_organisatie/
Gemeenteraad/Ken_uw_burgercommissielid

 Hamerstukken: 
•  Gewijzigde gemeenschappelijke regeling  

Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant  

Beste inwoners en relaties,

Ook dit jaar wordt oud en nieuw anders dan andere jaren. 
We hebben te maken met coronamaatregelen en veel 

bijeenkomsten gaan niet door.

Het college van B&W van Meierijstad heeft er daarom ook voor 
gekozen om de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in Meierijstad niet 

door te laten gaan.

Gezond zijn en blijven is natuurlijk het allerbelangrijkste 
in een mensenleven. 

Let goed op elkaar en houd moed.



aan de lokale regelgeving voor de bodem. Het gaat 
om regels voor grondverzet en het uitvoeren van een 
bodemsanering. Ook zijn afspraken voor het aanvragen 
van omgevingsvergunningen (bouwen en milieu) en (het 
afwijken van) bestemmingsplannen weergegeven. 

De aandacht voor PFAS in de bodem is sterk toegenomen. 
Dit is de reden waarom hiervoor een aparte Nota 
bodembeheer en bodemkwaliteitskaart is opgesteld. 
PFAS zit onder andere in verf, blusschuim, pannen en 
kleding.  

Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te 
dienen op de Nota bodembeheer en 
bodemkwaliteitskaart inclusief PFAS 
kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen vanaf 13 december op www.
officielebekendmakingen.nl.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN 
VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Kofferen 60 bouwen van een entresolvloer in 

een bestaande hal
Deken van Erpstraat 
9

bouwen van een dakkapel

Vresselseweg 58 realiseren van een frisdrank taxi 
en pakketpunt

Kofferen 60 bouwen van een romneyloods
Kortestraat 9 plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde van de woning
Alfred Nobelstraat 
1 en Jane 
Addamsstraat 2

verbouwen en samenvoegen 
van een bedrijfsgebouw

BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD

Heeft u een boodschap voor de gemeenteraad? Stuur 
dan een mail naar griffie@meierijstad.nl of per post naar 
Gemeente Meierijstad t.a.v. de griffie, postbus 10.001, 
5460 DA Veghel. Uw brief wordt geplaatst op de lijst 
van ingekomen stukken voor de vergadering van de 
gemeenteraad. Vanwege de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) gebeurt dit zonder vermelding 
van persoonlijke gegevens. Om diezelfde reden wordt de 
brief ook niet op de gemeentelijke website geplaatst. 

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

16 december: Raadsvergadering
13 januari:  Commissie Ruimte, Economie en 

Bedrijfsvoering
19 januari: Agendacommissie 
27 januari: Raadsvergadering

INFORMATIE GRIFFIE

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

NOTA BODEMBEHEER EN 
BODEMKWALITEITSKAART INCLUSIEF PFAS

De Nota Bodembeheer en bodemkwaliteitskaart inclusief 
PFAS (Poly- en Perfluoralkylstoffen) ligt als ontwerp ter inzage 
vanaf 13 december t/m 24 januari 2022. De Omgevingsdienst 
Brabant Noord heeft deze stukken opgesteld. 
In de Nota bodembeheer wordt uiteengezet hoe in 
Meierijstad en de rest van de regio invulling geeft 

Liempdseweg 36 realiseren van een bed- en 
breakfast

Evenementenvergunning
Markt 16 t/m 20 februari 2022 en 25 

februari t/m 1 maart 2022 - 
Carnaval Sint-Oedenrode

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Haageind 5 uitbreiden van een bijgebouw
Nieuwstraat 22 binnenplanse afwijking t.b.v. 

groomverblijven
Coeveringslaan 49 splitsen van een woning

VAN RECHTSWEGE VERLEENDE 
VERGUNNINGEN

Lieshoutseweg 74 uitbreiden van huidige 
werkzaamheden met de 
demontage van tweewielige 
motorvoertuigen

ONTVANGEN MELDINGEN 
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Achterstesteeg 2 vervangen van bovenbouw 
stal en het veranderen van 
dieraantallen 

Scheidingsweg 6 bouwen van een 
werktuigenloods 

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.

We gaan nu in gesprek met Chris Soons, allround medewerker Burgerzaken. Chris is nauw betrokken bij het proces rondom het digitaal aanvragen van rijbewijzen. 
Een service en een nieuwe dienst die uitstekend past in het verder professionaliseren van de dienstverlening binnen gemeente Meierijstad. ‘Bijzonder persoonlijk’. 
En met het digitaliseren van het proces van verlenging van het rijbewijs hebben we hier weer een stap in gemaakt.

Chris vertelt dat per 1 oktober jl. inwoners kunnen kiezen voor het digitaal aanvragen van de verlenging van het rijbewijs. Het rijbewijs zelf moet nog wel fysiek 
opgehaald worden bij één van de drie vestigingen in Meierijstad, omdat daar een identiteitscheck plaats moet vinden, maar voor alle voorafgaande stappen 
hoeft een inwoner niet naar het gemeentehuis te komen. Het proces kan nu als volgt:
1. Foto maken bij een deelnemende fotograaf uit Meierijstad. Via de Rijksdienst voor Wegverkeer (www.rdw.nl) is dat op te vragen – kies online aanvragen rijbewijs –    
   foto laten maken – postcode invullen - dan verschijnt overzicht van de deelnemende fotografiezaken uit Meierijstad.
2. De fotograaf vraagt een handtekening en stuurt deze samen met de gemaakte foto naar het RDW.
3. RDW stuurt bevestiging dat de aanvraag in ontvangst is genomen en vraagt om een Ideal-betaling. 
4. De aanvrager/inwoner krijgt binnen 2 werkdagen bericht dat het rijbewijs opgehaald kan worden bij één van de gemeentelijke vestigingen in Meierijstad. 
5. De inwoner maakt digitaal een afspraak bij de vestiging van zijn of haar keuze en kan na controle van zijn/haar identiteit het rijbewijs meenemen. 

Chris geeft aan dat het ophalen van het rijbewijs nog wel persoonlijk moet vanwege de identiteitscontrole. Ophalen kan op afspraak tijdens openingstijden in de 
hoofdvestiging in Veghel, of de nevenlocaties in Schijndel en Sint-Oedenrode. 
Punt van aandacht is dat de fotograaf zelf mag kiezen welk bedrag hij rekent voor deze dienst, variërend van 2 tot 5 euro omdat zij vooraf kosten moeten maken 
voor de aanschaf van een speciaal daarvoor geschikte I-pad en ook arbeidskosten. Het is belangrijk dat inwoners zich 
daarvan bewust zijn, maar “ik ben zelf enthousiast over de snelheid en service die we nu aan onze inwoners 
kunnen bieden,” aldus Chris. 

Een inwoner vertelt: Lars:  “ik heb nog niet de tijd gehad om een afspraak te maken, maar ik heb vanochtend inderdaad een 
mail gehad dat mijn rijbewijs geleverd was bij de gemeente Meierijstad. Dat gaat snel, heb 2 dagen geleden foto laten ma-
ken en digitale handtekening gezet en nu al bericht dat rijbewijs klaar ligt. Heel fijn dat het zo snel gaat en je zo niet 
extra op en neer naar het gemeentehuis hoeft.”  DIENSTVERLENING MEIERIJSTAD
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IN DEZE SERIE ARTIKELEN LATEN WE MAANDELIJKS EEN MEDEWERKER EN EEN INWONER

AAN HET WOORD OVER HET THEMA DIENSTVERLENING.

In gesprek met Chris Soons 

GEMEENTE MEIERIJSTAD STREEFT VANAF HAAR START NAAR DIENSTVERLENING MET EEN MENSELIJKE MAAT. 



“NIET ALLEEN PRATEN MAAR JE HANDEN UIT 
DE MOUWEN STEKEN.”

Niet praten maar doen, dat is wat Jan Keurlings uit 
Veghel typeert. Hij is lid van wijkraad Veghel Zuid 
en vrijwilliger bij het dierenpark in Veghel Zuid en 
lid van het actieteam aanpak op leefbaarheid. We 
spreken hem over zijn wijk: Veghel Zuid. Hoe denkt 
hij over leefbaarheid? 

“Leefbaarheid van een wijk begint bij jezelf,” begint 
Jan. “Je kan wel veel praten, maar je moet ook je 
handen uit de mouwen steken. Door aan de slag te 
gaan als vrijwilliger bijvoorbeeld, afval opruimen of 
een pleintje bijhouden. Ook al heb je geen tijd of 

een minder goede gezondheid, je kan altijd iets doen. Het kan zoiets kleins zijn als het melden van 
iets wat je ziet en wat niet klopt. Als iedereen zijn steentje bijdraagt dan komen we een heel eind.”

Een mooi voorbeeld van het vergroten van 
leefbaarheid is wat hem betreft het dierenpark 
in Veghel Zuid waar hij vrijwilliger is. “Het die-
renpark is echt een pareltje”,  vertelt Jan trots. 
“Het geeft levendigheid en natuur zorgt áltijd 
voor meer leefbaarheid. Er is al zoveel steen 
en blik in de wijk.”  Op Jan zijn initiatief komen 
leerlingen van Basisschool de Vijfmaster één 
keer per maand meehelpen bij het dierenpark. 
“Dat is ontzettend leuk. De kinderen zijn heel 
enthousiast en ze leren er ook veel van. Door 
hen erbij te betrekken merken we dat zo’n 
dierenparkje ook meer gaat leven in de wijk. We hebben overigens nog meer leefbaarheidsacties 
waar kinderen aan meedoen, zoals het opruimen van zwerfafval. Kinderen erbij betrekken zorgt 
voor een stukje bewustwording op jonge leeftijd.”

“Ik ben zelf ook erg actief in de wijkraad,” gaat Jan verder. “Als wijkraad kunnen we heel veel 
betekenen op het gebied van leefbaarheid. Maar met alleen vergaderen lossen we niks op. Daarom 
gaan wij regelmatig de wijk in. Bellen we aan om te horen wat er leeft. Ik ben van het aanpakken, 
gewoon heel concreet. Schouders eronder. Mijn tip? Begin met iets kleins aanpakken en kijk dan 
wat er uit komt. Zo ontstaan de mooiste dingen en blijft je wijk gewoon een hele fijne plek om te 
wonen.” 

Het is goed wonen en leven in Meierijstad. Samen met inwoners wil de gemeente dat graag 
behouden en als het kan, versterken. Dit gaat in samenwerking met inwoners, maar ook met 
maatschappelijke partners zoals welzijnsinstellingen, woningbouwcorporaties, wijk- en 
dorpsraden en politie. Want Meierijstad zijn we samen. 

Leefbaarheid in Meierijstad 

LEEFBAARHEIDSBUDGET
Hebt u een mooi of leuk idee voor uw straat, buurt, wijk 
of dorp?
Één van de mogelijkheden voor inwoners is het bedenken en 
organiseren van ideeën die bijdragen aan de leefbaarheid, 
woonomgeving, verbinding van inwoners of veiligheid. Soms 
kunnen inwoners daar wat ondersteuning bij gebruiken. Het 
leefbaarheidsbudget is geld bedoeld voor de ondersteuning van 
allerlei ideeën die de leefbaarheid vergroten. 
Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op 
www.meierijstad.nl/leefbaarheidsbudget of bel met de 
gemeente 14 0413.

LEEFBAARHEIDS

BUDGET
Meierijstad

BUURTADVISEURS 
We willen graag weten wat er bij u leeft. 
Wilt u bijdragen aan de leefbaarheid in uw 
buurt, wijk of dorp? Dan kunnen de buurt-
adviseurs daarbij ondersteunen! Bel 14 0413

Van links naar rechts: Henk de Laat, Reny Nijssen, 
Nadina Hamzic- Ibrahimovic, Lianda de Vos


