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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

BEELDVORMENDE AVOND 20 MEI

Op het programma staat:

•  Startgesprek Nota Kunst en Cultuur
Na een terugblik op het huidige beleid wordt ingegaan op 
het waarom en de reikwijdte van een integrale nota Kunst 
en Cultuur. Wat wordt allemaal bekeken en onderzocht? 
Hoe en wanneer gaan we inwoners, organisaties, de raad 
en andere doelgroepen hierbij betrekken?
Om richting te krijgen voor het onderzoek en de 
totstandkoming van de nota wordt een aantal dilemma’s 
besproken.

•  Toelichting uitkomsten behoefteonderzoek 
bedrijventerreinen Meierijstad

Onlangs is een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte 
aan bedrijventerrein in de gemeente Meierijstad. Wat zijn 
de resultaten van het onderzoek? Welke verschillende 
keuzes zijn er te maken? Wat zijn de dilemma’s? 

Inspreken
Wilt u op dit onderwerp of een ander onderwerp inspreken? 
Neem dan contact op met de griffie (e-mail 
griffie@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding is 
mogelijk tot 19 mei, 12.00 uur. De spreektijd is maximaal 
vijf minuten per spreker.

Meepraten?
Belangstellenden kunnen de bijeenkomst, zoals 
gebruikelijk, via de livestream 
(www.meierijstad.nl/videoregistraties) volgen. 
Tijdens de beeldvormende avond kunnen kijkers thuis 
vragen stellen en/of reageren via een sms of WhatsApp 
bericht. Het telefoonnummer verschijnt tijdens de 
livestream in beeld. 

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

20 mei: Beeldvormende avond
27 mei: Agendacommissie
2 juni: Beeldvormende avond
3 juni: Beeldvormende avond
9 juni: Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
10 juni: Commissie Mens en Maatschappij
17 juni: Gezamenlijke commissie REB & M&M 
24 juni: Raadsvergadering

Kijk voor actuele informatie op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

ALTIJD OP DE HOOGTE VAN WAT ER BESPROKEN 
WORDT?

De vergaderstukken zijn via een gratis app te raadplegen. 
Wat moet u hiervoor doen? 
•  Download de app iBabs Pro
•  Login met site: meierijstad
•  Gebruikersnaam: burger
•  Wachtwoord: burger

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.

WIJ HELPEN U AAN EEN KOELE ZOMER! 

Mét een bijdrage die kan oplopen tot € 7500,-
Voor welk fraai groen uitzicht gaat u deze zomer? Een 
extra strook groen? Een schattig geveltuintje? Vervang die 
tegels door gezellige planten! Groen helpt u niet alleen te 
ontspannen, maar zorgt ook voor de nodige verkoeling. Dat 
is fijn als het weer zo’n hete zomer wordt als afgelopen jaar. 
Dit jaar wordt vergroenen in combinatie met waterberging 
nóg aantrekkelijker met een speciale bijdrage van het 
Waterschap Aa en Maas (en voor onze gemeente ook 
Waterschap de Dommel) en de AS50 gemeenten. Een 
bijdrage van 45% van de aanlegkosten (met een maximum 
van € 7500,-). Lees meer over deze regeling op 
www.meierijstad.nl/koelezomer.

GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
‘KLOOSTERKWARTIER VEGHEL’

Het bestemmingsplan ‘Kloosterkwartier Veghel’ is op 29 
april 2021 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. 
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 
donderdag 13 mei tot en met woensdag 23 juni 2021 voor 
iedereen ter inzage in het gemeentehuis, Stadhuisplein 
1 te Veghel, gedurende openingstijden. Tevens is het 
bestemmingsplan elektronisch raadpleegbaar via 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

In het centrum van Veghel ligt het kloostercomplex van 
de Zusters Franciscanessen. Vanwege het teruglopende 
aantal zusters is de bebouwing binnen het complex in 
de loop der tijd grotendeels leeg komen te staan. Om 
de monumentale bebouwing en het gedachtegoed van 
de zusters voor de toekomst te behouden en voort te 
zetten, bestaat het voornemen om het kloostercomplex 
te herontwikkelen tot een nieuw maatschappelijk 
centrum waar de functies wonen, zorg, leven en werken 
samenkomen.
Het bestemmingsplan voorziet in deze ontwikkeling.

Voor de aangebrachte wijzigingen en de mogelijkheid om 
beroep in te stellen tegen het bestemmingsplan kunt u de 
volledige bekendmaking raadplegen op 
www.officielebekendmakingen.nl.

ENERGIECOACH MEIERIJSTAD

Energiebesparing heeft veel voordelen. Het is goed voor 
het klimaat, maar ook voor onze portemonnee en het 
comfort in de woning. Bovendien is het een belangrijke 
eerste stap bij het aardgasvrij maken van een woning. Voor 
veel inwoners is het lastig om de eerste stap te zetten bij 
het besparen van energie. Daarom hebben de gemeente 
Meierijstad en Energiecoöperatie Meierijstad (ECM) de 
handen ineengeslagen door samen de energiecoach te 
lanceren.

Vanaf medio april 2021 helpen de energiecoaches 
huiseigenaren en huurders in Meierijstad op weg met 
de eerste stappen richting duurzamer wonen. Inmiddels 
hebben al meerdere gesprekken plaatsgevonden. Een 
energiecoach is een speciaal opgeleide vrijwilliger; een 
mede-inwoner van Meierijstad die graag uitleg geeft over 
energiebesparing en huiseigenaren en huurders wil helpen 
om de eerste stappen richting duurzamer wonen te zetten.

Een afspraak maken
Een gesprek met een energiecoach is laagdrempelig, op 
maat en onafhankelijk. Bovendien is het gesprek en de 
begeleiding van een energiecoach gratis. Een gesprek 
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kan op verschillende manieren plaatsvinden. Dit kan 
digitaal (dit is de standaard tijdens corona), bij de inwoner 
thuis aan de keukentafel (mits de situatie rondom corona 
het toelaat) of op locatie. Ziet u het ook wel zitten om in 
gesprek te gaan met een energiecoach? Meldt u dan aan 
via www.ecmeierijstad.nl/energiecoach. 

 
HEEFT U DE PODCAST ‘MEIERIJSTAD MIJMERT’ AL 
ONTDEKT? 

Joan, Senne, Frency, Ton, Jannie, Monique, Hans, Ton, 
Peter, Wilma en Jeanette vertelden in de eerste 10 
afleveringen over wat corona voor hun levens betekende 
en betekent. 

Gun uzelf deze verhalen, ze zijn zeer de moeite waard.

Elke zondag komt er een nieuwe aflevering online. Ze zijn 
te beluisteren via www.meierijstadmijmert.nl en diverse 
streamingdiensten. 

KENT U IEMAND DIE EEN KONINKLIJKE 
ONDERSCHEIDING VERDIENT?

Veel mensen zullen 
deze vraag met  
“ja” beantwoorden. 
Want overal in 
de gemeente 
Meierijstad zetten 
mensen zich in 
voor verenigingen 
of verrichten zij bijzondere activiteiten. Vaak zonder 
eigen belang, in alle bescheidenheid. Misschien komt de 
man of vrouw die u voor ogen hebt, vanwege zijn of haar 
bijzondere verdiensten in aanmerking voor een Koninklijke 
onderscheiding! Maar, dan moet voor hem of haar wel 
eerst een aanvraag ingediend worden. U kunt daarvoor 
zorgen.

Mensen met bijzondere verdiensten vormen samen het 
cement van onze samenleving. Vaak kunt u deze mensen 
zo aanwijzen, want door hun grootse inzet geven zij uw 
buurt of wijk, uw vereniging of stichting al jarenlang glans. 
Wist u dat iedereen iemand kan voorstellen voor een lintje?
Op www.lintjes.nl vindt u alle informatie over Koninklijke 
Onderscheidingen, waaronder een voorbeeld van het 
aanvraagformulier. 

Algemene – of Bijzondere Gelegenheid?
Voor het indienen van een aanvraag bestaan twee 
mogelijkheden. De eerste is de Algemene Gelegenheid 
(Lintjesregen) ter gelegenheid van de viering van de 
verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. De tweede is 
een Bijzondere Gelegenheid. De datum van uitreiking moet 
dan betrekking hebben op een bijzondere gebeurtenis, die 
een nauwe relatie dient te hebben met de verdiensten van 
betrokkene. Dit kan bijvoorbeeld een jubileum zijn van de 
vereniging waarvoor het vrijwilligerswerk gedaan wordt.

Aanvragen voor 2022
Aanvragen voor onderscheidingen ter gelegenheid van de 
Lintjesregen 2022 dienen uiterlijk 25 juni 2021 in het bezit te 
zijn van de burgemeester. Voor Bijzondere Gelegenheden 
geldt een indieningtermijn van vier maanden voor de 
beoogde datum van uitreiking. 

Het indienen van een verzoek betekent overigens niet 
automatisch dat de Koninklijke Onderscheiding ook 
daadwerkelijk wordt toegekend. Het is daarom van 
groot belang dat aanvragers de voordracht met grote 
zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk behandelen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met een 
van onze medewerkers van Kabinet via telefoonnummer 
14 0413.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

Op donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag, wij zijn die 
dag gesloten. 
Op vrijdag 14 mei zijn onze dienstverleningscentra 
gesloten. De milieustraten zijn geopend.
Voor de normale openingstijden zie: 
www.meierijstad.nl/openingstijden.

BIJTINCIDENTEN

Nu het mooie weer er aan komt en u meer wandelt met 
uw hond neemt de kans op bijtincidenten toe. Ook kunnen 
jonge dieren in de natuur slachtoffer worden.

Wanneer u of uw hond gebeten is door een andere 
hond raden wij u aan om het bijtincident te melden bij 
de gemeente en/of de politie. In zowel het wetboek van 
strafrecht als in de gemeentelijke Algemeen Plaatselijke 
Verordening (APV) staan regels waarmee tegen agressie 
door honden kan worden opgetreden. 

Wat doet de gemeente?
Elk bijtincident wordt geregistreerd en gerapporteerd in 
registers/overzichten van politie en gemeente. 
Een bijtincident kunt u op verschillende manieren melden 
bij de gemeente: 
•  Via de MijnGemeente app  (de MijnGemeente App is 

gratis te downloaden voor Apple en Android)
•  Op onze website www.meierijstad.nl/melden. U 

moet dan de categorie handhaving openbare ruimte 
aanklikken.

•  Telefonisch op telefoonnummer 14 0413.

Licht bijtincident
Als het gaat om een licht bijtincident waarbij geen sprake 
is van ernstig letsel of ernstige gevolgen bij een persoon 
of een ander dier, wordt er een waarschuwingsbrief 
gestuurd naar de eigenaar van de bijtende hond. Hierin 
staat vermeld wat de vervolgstappen zijn bij een volgend 
incident. 

Ernstig bijtincident
Bij een ernstig bijtincident is er sprake van ernstig letsel 
of ernstige gevolgen bij een persoon of een ander dier. 
Meerdere bijtincidenten binnen een periode van twee 
jaar kunnen ook worden aangemerkt als een ernstig 
bijtincident. Bij een ernstig bijtincident neemt de gemeente 
maatregelen. Dit kan een aanlijn- en/of muilkorfgebod 
zijn. Deze maatregel wordt per brief verzonden naar de 
eigenaar van de bijtende hond. Bij het overtreden van 
een aanlijn- en/of muilkorfgebod wordt er een dwangsom 
opgelegd.

De beoordeling van het bijtincident is afhankelijk van alle 
feiten en omstandigheden.

Bij twijfel of wanneer u zich bedreigd voelt, kunt u contact 
opnemen met de gemeente of de politie.
De politie is bereikbaar bij minder spoed of bij twijfel via 
0900-8844 en eventueel in acute, serieus bedreigende 
gevallen via 112. Ook is het mogelijk om (online) aangifte 
te doen bij de politie. 

Buurtbemiddeling
Bij minder ernstige incidenten kunt u proberen de zaak 
onderling te regelen met de eigenaar van de hond, als 
deze daarvoor open staat. Heeft u hulp nodig of komt u er 
niet uit met de eigenaar van de bijtende hond? Dan kunt u 
contact opnemen met buurtbemiddeling. 

•  Voor Veghel en omgeving: telefoonnummer  
(088) 37 42 525, e-mail:  
buurtbemiddelingveghel@ons-welzijn.nl.

•  Voor Schijndel, Sint-Oedenrode en omgeving, 
telefoonnummer (073) 54 41 400, e-mail: 
buurtbemiddeling@welzijndemeierij.nl.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Oudeweg 2 realiseren van een schuilstal
Driekant 2  bouwen van een woning en 

bijgebouw
Sweelinckplein 36 bouwen van een aanbouw

Evenementenvergunning
Bremhorst 6 en Laan 
van Henkenshage 5 

kindervakantieweek De Zeven-
sprong 27 t/m 30 juli 2021

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Knapenhoek 4-6-8 bouwen van een bijgebouw
Hazelaarstraat 21 bouwen van een bijgebouw

VERDAGINGSBESLUITEN

Kerkdijk-Zuid 7 verkopen van koffie/thee en 
snacks aan een toeristisch 
fietspad

Eerschotsestraat 
95 a 

plaatsen van een dakopbouw 
op de garage

Hoefstraat 24 uitbreiden van de woning

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

Rijtvenweg 3a reparatiebedrijf 

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.



EEN PRIJS OM TROTS OP TE ZIJN: IN GESPREK MET DE ONTWERPER

In de inspirerende omgeving achter het DAF museum in Eindhoven ontmoeten we Marlies Crooijmans in 
haar atelier, Fabrique Ceramique. Omgeven door vele maaksels/kunstwerpen, in allerlei fasen: van ont-
werp naar definitieve vorm. De nog naakte vazen voor de waarderingsprijs zijn nadrukkelijk aanwezig. Wat 
worden ze mooi, alle onderdelen liggen klaar en Marlies gaat binnenkort de laatste stappen doen voor de 
uiteindelijke vazen, iedere vaas in een heel eigen ontwerp. Het is prachtig, nu al. 

WIE IS DE KUNSTENARES?
Marlies vertelt dat ze zichzelf geen kunstenaar noemt, omdat zij vaak in opdracht werkt en niet bedenkt. 
Kunstenaars komen bij haar om hun creatieve idee te toetsen aan haalbaarheid. Marlies denkt dan voor 
hen in oplossingen en maakt prototypes voor ontwerpen en unieke projecten. Marlies: “Ik werk heel graag 
in kaders, volgens vooraf bepaalde richtlijnen qua prijs, qua oplage, qua vorm. Wat ik voor de gemeente 
Meierijstad mag doen is daar een goed voorbeeld van. Ik ben benaderd door Phoenix met de vraag om 
een object te maken als uniek stuk. Het wordt maximaal 12 keer uitgereikt aan iemand die zich inzet voor 
‘meedoen voor en door iedereen’. Met een moeilijk woord ‘inclusief denken’. Ik vond het daarom hartstikke 
vanzelfsprekend om bij dit unieke kunstwerk mensen met een beperking, met een afstand tot de arbeids-
markt te betrekken.”

W A A R D E R I N G S P R I J S 

MEEDOEN IN MEIERIJSTAD

WETHOUDER RIK COMPAGNE: 
“Iedereen moet mee kunnen doen, dat vinden we als gemeente Meierijstad belangrijk. 
Daarom is de waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad in het leven geroepen. Een prijs 
bedoeld om een organisatie, vereniging, individu of ondernemer in het zonnetje te 
zetten. Voor hen die iets goeds doen, waardoor inwoners ongeacht beperking, afkomst, 
geaardheid of religie mee kunnen doen. Met de uitreiking van de prijs willen we de 
waardering uitspreken voor de inzet van die persoon of organisatie die de prijs wint. 
Anderzijds laten we hiermee zien welke mooie activiteiten of mogelijkheden er zijn 
voor iedereen in Meierijstad. Hiermee hopen we ook anderen te inspireren, enthousiast 
te maken en de bewustwording te vergroten.”

WE NEMEN DE VISIE ‘NIET OVER ONS ZONDER ONS’ SERIEUS
“De gemeente Meierijstad heeft daarnaast de voorwaarde mee-
gegeven om mensen uit de verschillende kernen van Meierijstad 
te benaderen. Deze mensen kunnen ook  personen of organisaties 
voordragen die de waarderingsprijs zouden moeten krijgen. Ik heb 
zes instellingen/organisaties gevraagd om ieder twee sets tekenin-
gen te maken, die op de vazen worden gedrukt. De vaas kan in 
verschillende opstellingen als kunstwerk of daadwerkelijk als vaas 
worden gebruikt. Wat ik heb ontvangen van Tinks, Pieter Brueghel-
huis, Kamille, Dommelhoeve, Welzijn de Meierij en Dichterbij is zo 
mooi. De tekeningen vormen de prachtige ‘finale versiering’ voor 
de vazen. Het is een heel mooie opdracht en ik ben zeer trots dat 
ik dit mag verzorgen voor gemeente Meierijstad.”
Marlies Crooijmans heeft haar sporen zeker verdiend. Zelf is ze 
heel trots op het werk wat van haar getoond wordt in het Zuider-
zee museum. Daar mocht ze een opdracht verzorgen wat in het 
restaurant van het Zuiderzee museum als servies ook daadwerke-
lijk gebruikt wordt. Kijk maar eens op de website 
www.fabriqueceramique.nl. Haar bolvaasjes zijn sinds kort ook te 
koop bij de Fabriekswinkel Noordkade. 

Elke twee maanden wordt de waarderingsprijs uitgereikt aan een 
organisatie, vereniging, individu of ondernemer die iets goeds doet 
voor onze inwoners zodat iedereen in Meierijstad mee kan doen.  
Er zijn in totaal 12 waarderingsprijzen om uit te reiken.

Ken je iemand, een vrijwilliger, een 

verenging, een organisatie en werkgever die 

het mogelijk maakt dat mensen ongeacht 

beperking, afkomst, geaardheid of religie 

mee kunnen doen en waarvan jij vindt dat 

hij of zij in het zonnetje gezet moet worden? 

Mail je reden(en) waarom jij vindt dat hij/zij 

de prijs moet krijgen naar 

meedoen@meierijstad.nl. 

De jury zal dan de aangedragen partijen 

(nominaties) beoordelen en kiezen wie 

de prijs krijgt.

WIL JE IEMAND 
AANMELDEN VOOR 

DE PRIJS?

Meedoen 
in Meierijstad


