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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN 
BEDRIJFSVOERING 21 APRIL

Op de agenda staat:
•  Wijziging gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst Brabant Noord *
•  Wijziging gemeenschappelijke regeling Stadsgewest 

’s-Hertogenbosch *
•  Bestemmingsplan Iepenlaan 4, Veghel *
•  Bestemmingsplan Landelijk Gebied, herziening Keur 

11, Schijndel *
•  Uitvoeringskredieten Openbaar Gebied 2021
•  Inhoudelijk kader en shortlist Transitievisie Warmte
•  Regionale Energie Strategie 1.0 Noordoost Brabant

*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. 

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 22 APRIL

Op de agenda staat:
•  Bestemmingsplan Kloosterkwartier Veghel en 

voorgenomen gemeentelijke bijdrage in LeefGoed 
Meierijstad-Veghel

•  Partnership gemeenten en IBN
•  Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie 

Meierijstad Dienstverlening
•  Motie vreemd aan de orde D66: Fusie MBO’s

UIT DE RAAD GELICHT

Vaststelling bestemmingsplan Iepenlaan 4, Veghel
Het gaat om de herontwikkeling van het voormalige 
kantoor van Area tot woningbouw. De bestaande 
bebouwing is gesloopt. Het bestemmingsplan maakt 
de realisatie van 16 sociale en middenhuur woningen 
mogelijk.

Vaststelling bestemmingsplan Landelijk gebied, her-
ziening Keur 11, Schijndel
Door vaststelling van dit bestemmingsplan wordt de 
bestemming ‘Agrarisch’ omgezet naar de bestemming 
‘Wonen’. Met gebruikmaking van de ruimte voor ruimte 
regels wordt het herbouwen van de (bedrijfs) woning en 
het bouwen van een extra woning met bijgebouw mogelijk 
gemaakt. 

Instemming Regionale Energie Strategie 1.0 Noord-
oost-Brabant

De Regionale Energie Strategie 1.0 is een actualisatie 
van de concept Regionale Energie Strategie, welke medio 
2020 ter besluitvorming is geweest in de gemeenteraad. 
In de Regionale Energie Strategie 1.0 worden regionale 
afspraken gemaakt over CO2 uitstoot, besparing van 
energie en het inzetten van alternatieve energiebronnen, 
zoals zonne-energie en windenergie. 

In de regio Noordoost Brabant verbinden 16 gemeentes, 
waaronder Meierijstad, waterschappen, provincie en 
Enexis zich aan deze Regionale Energie Strategie.  
De Regionale Energie Strategie 1.0 gaat uit van lokale 
verantwoordelijkheid waarbij iedere gemeente wordt 
gevraagd om invulling te geven voor het eigen deel van 
de energieopgave in de regio. De regio legt dus niks op 
aan de gemeenten. 

Voor Meierijstad betekent dit dat we verder kunnen gaan 
met het eigen beleid rondom zon en wind om de opgave 
C02 neutraal in 2050 te halen. 

Aan alle 16 gemeenteraden in de regio Noordoost 
Brabant, de waterschappen, provincie en Enexis wordt nu 
voorgesteld in te stemmen en zich te verbinden aan de 
opgave zoals geschetst in de Regionale Energie Strategie 
1.0.

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

21 april:      Commissievergadering
22 april:      Commissievergadering
29 april:      Raadsvergadering
Kijk voor actuele informatie op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender. 

INFORMATIE DELEN MET DE RAAD

Hebt u een onderwerp waarover u informatie wilt 
delen met de raad? Dien dan - via de griffie - een 
gemotiveerd verzoek in bij de agendacommissie. De 
agendacommissie beslist of en zo ja wanneer het 
onderwerp wordt geagendeerd voor een beeldvormende 
avond. 

BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD

Hebt 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. 

VIDEO MEE IN DE RAAD

Hoe maakt de gemeenteraad besluiten? En waar gaat 
het zoal over? In de video’s ‘Mee in de Raad’ wordt 

het proces van de raad doorlopen aan de hand van 
wisselende onderwerpen. 
De laatste editie gaat over ‘Optimalisatieonderzoek 
bestuurscentrum Sint-Oedenrode’. Wat is het voorstel, 
wat vinden inwoners en wat stemt de raad?
De video’s zijn te vinden op het Facebook- en 
YouTubekanaal van de gemeente Meierijstad. 

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende 
avonden weten? Kijk eens op de gemeentelijke website 
(www.meierijstad.nl). Daar vindt u informatie over de 
gemeenteraad, raadsleden, burgercommissieleden, 
raadsbijeenkomsten, uitzendingen raadsbijeenkomsten 
etc. Hebt u vragen? Neem dan contact op met de griffie, 
telefoon 14 0413 of e-mail griffie@meierijstad.nl.

VERORDENING FYSIEKE LEEFOMGEVING

De raad stelde op 1 april 2021 de 
Verordening fysieke leefomgeving 
Meierijstad vast. Die verordening 
bundelt bestaande regels die nu 
zijn opgenomen in de Algemene 
plaatselijke verordening, de 
Erfgoedverordening en de 
Bouwverordening. Die bestaande 
regels gaan bijvoorbeeld over inritten, voorwerpen op 
of aan de weg, kamperen, monumenten, bouwen op 
verontreinigde grond en geluid bij de horeca. Daarnaast 
stelt de nieuwe verordening regels over het verwerken 
van regenwater. Die zijn nieuw. We verwachten dat de 
nieuwe regels deze zomer in werking treden.

Regenwater
De verordening bevat een hoofdstuk om verdroging tegen 
te gaan en om riolering en waterzuivering eenvoudiger 
te maken. Wanneer u een nieuw bouwwerk opricht of 
verharding aanlegt, bent u verplicht om hemelwater op 
uw eigen terrein te verwerken. En als u gaat bouwen of 
bestraten, moet u daarvan melding maken en tekeningen 
indienen. Denk dan aan oplossingen zoals vasthouden op 
een groen dak, infiltreren in de bodem, opvangen in een 
watertank. 

Zoals gezegd is de verwachting dat deze nieuwe regels 
deze zomer in werking treden. Wij houden u op de hoogte 
via onze website www.meierijstad.nl over de precieze 
regels en denkbare oplossingen.

 
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED 
VEGHEL, HERZIENING GOORDONKSEDIJK 15’

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, 
herziening Goordonksedijk 15’ ligt met ingang van 
donderdag 22 april tot en met woensdag 2 juni 2021 ter 
inzage in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel, 



gedurende openingstijden. Tevens is het ontwerp 
bestemmingsplan elektronisch raadpleegbaar via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, 
herziening Goordonksedijk 15’ voorziet in een passende 
herbestemming van een voormalige intensieve 
varkenshouderij aan de Goordonksedijk 15 te Mariaheide 
ten behoeve van de exploitatie van een hoveniersbedrijf. 
Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen 
op het ontwerp bestemmingsplan kunt u de volledige 
bekendmaking raadplegen op 
www.officielebekendmakingen.nl. 

WEBSITE BEZOEKMEIERIJSTAD.NL LIVE 

Vorige week is de nieuwe website bezoekmeierijstad.nl 
gelanceerd. 
Een website voor inwoners en bezoekers van Meierijstad. 
Hier vindt u alle informatie over wat er te beleven is in 
Meierijstad, Zoals fiets- en wandelroutes, evenementen en 
informatie over dagjes uit.

GEWIJZIGDE DIENSTVERLENING 
IVM KONINGSDAG

Gemeentehuis en Milieustraten 
Deze zijn gesloten op dinsdag 27 april.

Afvalinzameling 
Op dinsdag 27 april, wordt het afval niet opgehaald.  
De inhaaldag is zaterdag 24 april.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Margrietstraat 50 verwijderen van een 

amerikaanse Eik
Donderdonksedijk 6 uitbreiden van een bijgebouw
Boskantseweg 20 verbreden van een inrit
Eerschotsestraat 46 slopen in beschermd dorps- en 

stadsgezicht
Pastoor Smitsstraat 
47 

plaatsen van een 
mantelzorgwoning

Zijtaartseweg 12 slopen van drie varkensstallen
Houtsestraat 19 realiseren van een inrit links 

langs het perceel Houtsestraat 
19

Download de app

AfvalWijzer app
Alle inzameldata op je mobiel

Download de app

Vul uw postcode en huisnummer in

U ziet wanneer het 
afval wordt ingezameld 

Stel een herinnering in 
voor de ophaaldag

Evenementenvergunning
Markt 10 23 t/m 28 augustus 2021 - 

Nevenactiviteiten kermis 

VERDAGINGSBESLUITEN

Pastoor Smitsstraat 
3a 

herbouwen en splitsen van de 
woning

Goeiendonk 23 uitbreiden van een 
campingterrein met 10 
safaritenten

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.

Willem van den Heuvel, directeur bedrijfsvoering en dienstverlening: “We staan voor bijzonder persoonlijk én voor kwaliteit leveren.”

“Alles wat wij doen in de organisatie en voor onze klanten is daarvan afgeleid. We proberen het voor onze klanten goed te doen, goed te luisteren. Daarvoor is 
inlevingsvermogen van ons als ambtenaren van uitermate belangrijk groot belang. In het verleden lag de focus van ons werk vooral op het goed toepassen van 
wet- en regelgeving. Van de ambtenaar van nu, worden ook en vooral andere kwaliteiten gevraagd. We zetten de inwoner centraal en denken in mogelijkheden 
binnen de kaders van wet- en regelgeving. Niet ‘nee dat kan niet’, maar meedenken met de mensen en hun wensen hoe het wel zou kunnen.” 

Omgekeerde toets
“Een heel goed voorbeeld van ‘bijzonder persoonlijk’ kennen we binnen het sociaal domein waar we werken met de omgekeerde toets. Die passen we toe bij de 
vragen die inwoners hebben op het gebied van sociaal maatschappelijke ondersteuning. We starten vanuit het probleem wat de inwoner ervaart en kijken welke 
regelingen we moeten en kunnen toepassen. De vraag achter de vraag te ontdekken. Dat is een hele andere manier van werken. Medewerkers uit het sociaal domein 
zijn allemaal getraind in de omgekeerde toets. Bij ruimtelijke vraagstukken en vergunningen willen we ook die kant op, want dat is volgens mij de essentie van de 
nieuwe Omgevingswet én de essentie van bijzonder persoonlijke dienstverlening,” aldus Willem van den Heuvel.

Meten is weten
Willem vervolgt: “We meten de processen op een heel eenvoudige manier. We stellen maar drie vragen: Wat vond u van de dienstverlening? Wat zou anders of beter 
kunnen? En mogen wij u telefonisch benaderen voor toelichting? De eerste vraag geeft een eerste beeld. Maar de tweede en derde vraag, dáár gaat het om: door 
de open vraag te stellen ‘wat zou er anders of beter kunnen’, horen we waar we kunnen verbeteren. We hebben al veel processen kunnen verbeteren of vereenvoudi-
gen, ook in houding en gedrag van onze medewerkers. We willen een lerende organisatie zijn. Ik zie ook dat dat steeds beter 
gaat in de organisatie.”

We willen een 8 voor dienstverlening, waarom een 8?
Willem: “Ik zeg altijd: Had je vroeger een 8 op school gehaald dan vonden je ouders dat zeer goed. Die lijn van ‘zeer goed’ 
willen we halen met onze organisatie. Onze klanten,  inwoners en ondernemers hebben recht op een zeer goede dienstverle-
ning: Bijzonder Persoonlijk. Ik ben ook erg blij met het onderzoek van de Rekenkamercommissie, welke ons de gewenste 
8 geeft voor onze dienstverlening. Iedere dag een beetje beter willen worden, dan laat je zien dat je een lerende organisatie 
bent en actief met de mening van je klanten aan de slag bent.” 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 Willem van den Heuvel 

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


