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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

RAAD VERGADERT DIGITAAL

Zolang er sprake is van een lockdown worden de verga-
deringen digitaal gehouden. Belangstellenden kunnen de 
vergaderingen, zoals gebruikelijk, via de livestream 
(www.meierijstad.nl/videoregistraties) volgen. 
Kijk voor actuele informatie op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

TERUGBLIK RAADSVERGADERING 27 EN 
28 JANUARI 

Bent u benieuwd hoe de vergaderingen zijn verlopen en 
welke besluiten er genomen zijn? U kunt de vergadering 
terugkijken via www.meierijstad.nl/videoregistraties.
Bij het terugkijken, kunt u kiezen voor automatische on-
dertiteling.

AGENDACOMMISSIE 4 FEBRUARI 

De voorlopige agenda’s van de commissie (11 februari) 
en de raad (4 maart) en de beeldvormende avond (7 en 8 
april) worden hier besproken en vastgesteld. De vergader-
stukken zijn te vinden op de gemeentelijke website. Let u 
er op dat het om concepten gaat. Wijzigingen zijn niet uit-
gesloten. 

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 11 FEBRUARI

Op de agenda staat:
•  Geactualiseerd normenkader 2018-2021
•  Denkrichting Omnipark Erp
•  Scenariokeuze optimalisatieonderzoek voormalig 

gemeentehuis Sint-Oedenrode
Let u er op dat het om een concept gaat. Wijzigingen zijn 
niet uit te sluiten. Voor de actuele stand van zaken: zie 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender. 

Inspreken
Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Neem dan 
contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl of 
tel. 14 0413). Aanmelding is mogelijk tot 10 februari, 12.00 
uur. De spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker. 

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN 
BEDRIJFSVOERING

Vanwege gebrek aan agendapunten is de commissie 
Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering van 10 februari ko-
men te vervallen. 

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE (*DIGI-
TAAL)
4 februari:   Agendacommissie *
11 februari: Commissie Mens en Maatschappij
24 februari: Beeldvormende avond
25 februari: Beeldvormende avond
4 maart:      Raadsvergadering

De lockdown duurt tot en met 9 februari. Voor vergaderin-
gen na deze datum wordt op een later moment besloten of 
deze digitaal of fysiek plaatsvinden.
Kijk voor actuele informatie op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

BURGERCOMMISSIELEDEN

De gemeente Meierijstad heeft 21 burgercommissieleden. 
Zij ondersteunen de raadsfracties. Ze zijn aanwezig bij 
commissievergaderingen en andere raadsbijeenkomsten. 
Ze vergaderen echter niet mee met de raad. Elke fractie 
heeft maximaal 4 burgercommissieleden. De burgercom-
missieleden zijn op voordracht van de fractie door de raad 
benoemd.
De verdeling is als volgt:
HIER: 3 leden 
VVD: 2 leden
SP:  2 leden
Hart:  2 leden
Lijst Blanco:  1 lid
PvdA: 4 leden
D66: 4 leden
Gemeentebelang:  3 leden
Wilt u nader kennismaken met de burgercommissieleden? 
Neem eens een kijkje op 
www.meierijstad.nl/gemeenteraad.

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende 
avonden weten? Kijk eens op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender. Daar vindt u infor-
matie over de gemeenteraad, raadsleden, burgercommis-
sieleden, raadsbijeenkomsten, uitzendingen raadsbijeen-
komsten etc.
Hebt u vragen? Neem dan contact op met de griffie, tele-
foon 14 0413 of e-mail griffie@meierijstad.nl.

KENNISGEVING 

Onteigening van onroerende zaken in de gemeente 
Meierijstad voor de uitvoering van het bestemmings-
plan Foodpark Veghel 2016

De burgemeester van de gemeente Meierijstad deelt mee 
dat, ingevolge artikel 78, zevende lid, van de onteigenings-
wet, vanaf 4 februari 2021 tot en met 17 maart 2021 een 
afschrift van het koninklijk besluit van 26 november 2020, 
nr. 2020002425, ter inzage ligt. 

De in het koninklijk besluit ten name van de Gemeente 
Meierijstad ter onteigening aangewezen onroerende za-
ken zijn nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan 
Foodpark Veghel 2016. De door de Kroon ter onteigening 
aangewezen onroerende zaken hebben de bestemming 
bedrijventerrein. Op de onroerende zaken worden werken 
en werkzaamheden uitgevoerd ter verwezenlijking van die 
bestemming. 

Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant 
van 21 januari 2021, nr. 1185. 
Tegen dit besluit staat geen beroep open.

Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de 
volgende locaties:
•  gemeente Meierijstad, gemeentehuis, Stadhuisplein 1 

te Veghel (openingstijden staan op de website van de 
gemeente).

•  Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te 
Utrecht in de centrale hal.

LET OP: GGD VACCINEERT GÉÉN OUDEREN AAN 
HUIS 

De GGD ontvangt berichten dat ouderen in onze regio 
worden gebeld door mensen die zich voordoen als werk-
nemers van de GGD. Ook hebben we geluiden gehoord 
dat er mensen namens de GGD ineens aan de deur staan 
bij ouderen. 

Deze mensen willen een afspraak maken voor een corona-
vaccinatie bij de mensen aan huis. Dit klopt niet! De GGD 
neemt geen contact op met ouderen over het vaccineren 
en komt ook niet bij mensen thuis om te vaccineren. Lees 
meer op www.ggdhvb/nieuws.

 
4 FEBRUARI WEBINAR: ONDERSTEUN UW 
WEERSTAND DOOR GEZONDE VOEDING

Leef zo gezond mogelijk, want dan werkt uw afweersys-
teem het beste. Ondersteun uw weerstand door gezonde 
voeding! Meld u aan voor een webinar, georganiseerd 
door de GGD hart voor Brabant op donderdag 4 februari 
8.30 uur.

Als u werkt heb je brandstof nodig. Voeding dus. En het 
liefst gezonde. Hoe zorgt u er nu voor dat je verantwoorde 



keuzes maakt? Tijdens het webinar ‘Ondersteun je weer-
stand door gezonde voeding’ legt diëtiste Hanneke Kuij-
pers op een makkelijke manier uit hoe u dat kunt doen. En 
vooral hoe u het volhoudt om gezond te eten. Het webinar 
vindt plaats op: donderdag 4 februari van 08.30 uur tot 
09.00 uur. U kunt zich aanmelden via 
www.ggdhvb.nl/nieuws bij webinar. 

EEN GEKNIPT EN GESCHOREN MEIERIJSTAD

Wist je dat in de gemeente Meierijstad in 2020:
•  17.919 are bermen, zijn gemaaid  

1.280 kilometer bermstrook zijn gemaaid,  
•  2.212 stuks verkeerskruisingen en 
•  982 stuks objecten (vrij) gemaaid. 
•  21.920 m2 berm heeft aangevuld,  
•  98.862 meter berm geprofileerd en  
•  81.442 m2 onverharde weg hersteld. 
•  379.943 meter sloot onderhouden,  
•  9.943 are aan waterpartijen gemaaid,  
•  3.251 are ecologische/kruidachtige terreinen bewerkt 

en 
•  2.885 are recreatieve paden gemaaid. 
•  en nog 23.571 meter haag is geknipt? 
•  En de vrijgekomen grondstoffen zijn vervolgens 

afgevoerd voor een tweede leven.  

NIEUWE NAAM VOORMALIG GEMEENTEHUIS 
SCHIJNDEL 

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel wordt nu ver-
bouwd om de kunst van de gemeente, de bibliotheek, het 
Klant Contact Centrum en het Toeristisch Informatie Punt 
een prachtig onderkomen te bieden. Naar verwachting 
vindt de opening eind mei 2021 plaats. 
Als nieuwe naam wordt genoemd: het RAADhuis.

De naam sluit aan bij de historie van het gebouw en ver-
wijst naar de nieuwe functie van RAADplegen bij gemeen-
te of bibliotheek en van RADEN in de zoektocht naar de 
kunst.

Wat vindt u van deze naam het RAADhuis?

Of hebt u wellicht een leuke suggestie, dat mag natuurlijk 
ook. We hoorden al andere suggesties, zoals het Markt-
huis of het OOG van Schijndel.

Alle suggesties of reacties op de naam zijn welkom. Wij 
zien uw mail met daarin uw reactie graag tegemoet. U mag 
de mail sturen naar mvanroessel@meierijstad.nl. 

Een impressie van de nieuwe inrichting van het voormalig 
gemeentehuis in Schijndel

FORSE TOENAME VERGUNNINGAANVRAGEN 
ZORGT VOOR VERTRAGING IN AFHANDELING

Afgelopen jaar kreeg de gemeente te maken met een forse 
toename van het aantal aanvragen omgevingsvergunning 
voor (ver)bouwen en slopen en verzoeken tot vooroverleg 

voor bijvoorbeeld bestemmingsplantoetsen en schetsplan-
nen. In 2020 waren dat er gemiddeld 25% meer dan in 
de voorgaande jaren. In het laatste kwartaal van 2020 wa-
ren dat er zelfs ruim 60% meer. Dat extreem hoge aantal 
aanvragen heeft gezorgd voor een grote werkvoorraad en 
werkdruk. 
Hierdoor moeten aanvragers langer wachten voor hun 
plan of verzoek in behandeling kan worden genomen en 
de totale tijd tussen ontvangst en afhandeling van hun aan-
vraag neemt toe.

Aanpak van de werkvoorraad
Om de overlast voor de aanvragers zoveel mogelijk te 
beperken en de werkvoorraad zo snel mogelijk weg te 
werken, heeft de gemeente extra mensen ingehuurd. Ook 
werken de huidige medewerkers van de afdeling extra 
uren en springen medewerkers van andere afdelingen bij.
Op dit moment wordt prioriteit gegeven aan het afhande-
len van de aanvragen voor omgevingsvergunning, zodat 
deze binnen de wettelijke termijn worden afgehandeld. De 
overige verzoeken worden zo snel mogelijk opgepakt en 
afgehandeld op volgorde van binnenkomst. 

Complete vergunningaanvraag voorkomt vertraging
Om te voorkomen dat uw aanvraag niet in behandeling kan 
worden genomen, is het belangrijk dat u de vergunnings-
aanvraag volledig indient met alle benodigde informatie. 
Als wij de gevraagde gegevens niet compleet ontvangen, 
krijgt u eerst de gelegenheid om die aan te vullen. Doet u 
dat niet op tijd, dan stellen we de aanvraag buiten behan-
deling. 
Vindt u het lastig een vergunningsaanvraag goed en volle-
dig in te vullen, schakel dan een deskundige in, die daarbij 
kan helpen.

Wij nemen uw aanvraag/verzoek zo snel als mogelijk in 
behandeling en hopen op uw begrip. 

DUURZAAMHEIDSLENING IETS VOOR U?

Op zoek naar mogelijkheden om te verduurzamen? Vanaf 
4 januari 2021 is het mogelijk voor MKB-bedrijven, vereni-
gingen en stichtingen om een duurzaamheidslening af te 
sluiten bij de gemeente Meierijstad. We proberen er voor 
te zorgen dat iedereen zo veel mogelijk gaat verduurza-
men. Daarmee komen we dichter bij de doelstelling om in 
2050 een CO2-neutrale en aardgasvrije gemeente te zijn.

Een duurzaamheidslening voor particulieren bestond al 
langer. Nu proberen we ook alle MKB-bedrijven, vereni-
gingen en stichtingen financiële steun te bieden in de vorm 
van een duurzaamheidslening. De lening is bedoeld voor 
onder andere isolatiemaatregelen, energie- en warmteop-
wekking, klimaatadaptie en biodiversiteit. De lening is aan 
te vragen vanaf een bedrag van €2.500,- tot een maximaal 
bedrag van €50.000,-. Tijdens de gehele looptijd van de 
lening is het rentepercentage altijd 1,5%. 
Meer informatie over deze leningen (en subsidies) is te vin-
den op www.meierijstad.nl/duurzaamheid.

Wanneer u vragen heeft over de lening of andere zaken, 
kunt u uw vraag altijd mailen naar 
duurzaam@meierijstad.nl. 

 
RIJDEN MET RIJBEWIJS DAT OP OF NA 
1 DECEMBER 2020 VERLOOPT

Verloopt het rijbewijs op of na 1 december 2020? Dan 
geldt, in verband met corona, het volgende:  

•  U mag nog tot 1 maart 2021 blijven rijden.
•  U mag in deze periode alleen in Nederland rijden. 
•  U bent in die periode verzekerd.
Voor meer informatie kijk op 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 
bij verkeer en vervoer.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Pastoor Smitsstraat 
ongenummerd 

kappen van een boom

Den Ekker 1a tijdelijk plaatsen van een nood-
stroom aggregaat

Schietbergweg 8 B verbouwen van een bedrijfswo-
ning

Broekdijk 17 bouwen van een schuilstal
Spreeuwelen onge-
nummerd 

bouwen van een schuilstal

Nieuwenhuizen 14 realiseren van een opbouw op 
een aanbouw

De Jongsingel 30 oprichten van een dakopbouw

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Ollandseweg 89 bouwen van een loods
Laan ten Bogaerde 6 gebruik van een bijgebouw als 

zelfstandige bewoning
De Jongsingel 18 bouwen van een erker
Jekschotseweg 15 bouwen van een folie kas
Lindendijk 33 kappen van een boom
Bakkerpad 6 bouwen van een bijgebouw

Collectevergunning
Sint-Oedenrode 13 tot 26 juni 2021 goede doe-

len week

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Jasmijnstraat 11A brandveilig gebruiken van het 
kindcentrum

ONTVANGEN MELDINGEN 
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Den Ekker 1a plaatsen van een noodstroom 
aggregaat als tijdelijke stroom-
voorziening voor de apparatuur 
van KPN in de mast.

Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het 
digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële pu-
blicatie. Abonneer u op de e-mailservice of download de 
app om berichten digitaal te ontvangen via 
www.overuwbuurt.overheid.nl.



Sinds 6 januari worden mensen uit de zorg en bewoners 
van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg 
gevaccineerd tegen het coronavirus. Vorige week is gestart met 
het vaccineren van ouderen in de hoogste lee� ijdsgroep die zelf 
naar een GGD-priklocatie kunnen komen. Zo hee�  de eerste 
thuiswonende 90-plusser het vaccin gekregen bij de GGD in 
Apeldoorn. Vanaf deze week zijn ook 85-plussers aan de beurt.

De planning van de vaccinaties is a� ankelijk van een aantal factoren. 
Denk aan de goedkeuring, werking, levering en distributie van de 
vaccins. Daarom kan er soms iets veranderen in de planning wat 
mogelijk invloed hee�  op wanneer je aan de beurt bent.

Veiligheid voorop
Tijdens het ontwikkelen van de coronavaccins hebben veel 
onderzoekers wereldwijd de krachten gebundeld. Daarnaast 
leverde het veel tijdwinst op dat verschillende fasen van onderzoek 
tegelijk plaatsvonden en dat de beoordelaars tussentijds al 
meekeken. Dit alles hee�  ertoe geleid dat de vaccins snel 
ontwikkeld zijn. Ze zijn zeker net zo veilig als vaccins tegen
andere ziekten die de Europese Unie hee�  toegelaten.

Eigen keuze
Om jezelf en uiteindelijk de mensen om je heen te beschermen 
tegen het coronavirus, is vaccineren de belangrijkste stap. 
Zo beschermen we de meest kwetsbaren, houden we de zorg
voor iedereen toegankelijk en krijgen we stapje voor stapje weer 
meer vrijheid. Of je je laat vaccineren is je eigen keuze. 

Vaccins e� ectief
Met de goedkeuring van het BioNTech/P� zer-vaccin is bevestigd 
dat dit vaccin de kans op corona met 95% verlaagt. Voor het ook 
goedgekeurde Moderna-vaccin is dat 94%. Dit betekent dat van 
elke honderd mensen die zonder vaccin corona zouden krijgen,
er na vaccinatie nog maar vijf of zes mensen corona krijgen.

Uitnodiging
Is de groep waar je bij hoort aan de beurt voor een vaccinatie, 
dan krijg je een uitnodiging per post of e-mail. Daarin lees je 
wat je moet meenemen, zoals je ID. Ook staat daarin waar je 
terechtkunt, bijvoorbeeld bij een GGD-locatie, de huisarts of 
een arts in een instelling.

Wij stropen onze mouw op

Het is begrijpelijk als je vragen hebt.
Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl of bel naar 0800-1351.

David, 88 jaar
‘Ik laat me vaccineren in de hoop weer een normaal leven te krijgen. 
Ik zou het fantastisch vinden als mijn klein- en achterkleinkinderen 
mij straks kunnen bezoeken. Mijn achterkleinzoon van bijna twee 
jaar woont in het buitenland en heb ik nog nooit gezien.’

Riek, 91 jaar
‘Ik neem de coronaprik om mijzelf te beschermen. 
De griepprik neem ik. Dus de coronaprik ook; die is er niet 
voor niets. Ik vind eigenlijk dat iedereen het coronavaccin 
moet nemen.’

INFORMATIE CORONAVIRUS


