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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

TERUGBLIK RAADSVERGADERING 29 APRIL

Bent u benieuwd hoe de raadsvergadering is verlopen? 
Wilt u weten wat er besproken is? U kunt de vergadering 
terugkijken via www.meierijstad.nl/videoregistraties
Bij het terugkijken, kunt u kiezen voor automatische onder-
titeling via de volgende knop: 
 

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 totstand-
koming van de nota wordt een aantal dilemma’s bespro-
ken.

Inspreken
Wilt u op dit onderwerp of een ander onderwerp inspre-
ken? 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 gebruike-
lijk, via de livestream 
(www.meierijstad.nl/videoregistraties) volgen. 
Tijdens de beeldvormende avond kunnen kijkers thuis vra-
gen stellen en/of re-
ageren via een sms 
of WhatsApp be-
richt. Het telefoon-
nummer verschijnt 
tijdens de livestream 
in beeld. 

Kunstwerk ‘Het ge-
sprek’ in Schijndel. 

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

BURGERCOMMISSIELEDEN

Tijdens de raadsvergadering van 29 april jl. zijn de he-
ren D. Kuijs (Lijst Blanco) en W. Maurix (Hart) benoemd 
tot burgercommissielid. Hiermee komt het aantal burger-
commissieleden op 23. Ze zijn aanwezig bij commissie-
vergaderingen en andere raadsbijeenkomsten. Zij nemen 
echter niet deel aan de raadsvergaderingen. 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:  3 leden

Lijst Blanco:  2 leden
PvdA:  4 leden
D66:  4 leden
Gemeentebelang: 3 leden

Wilt u nader kennismaken met de burgercommissieleden? 
Neem eens een kijkje op de 
www.meierijstad.nl/gemeenteraad 

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende 
avonden weten? Kijk eens op de  
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.

NEVENVESTIGINGEN WEER OPEN

Naar aanleiding van de versoepelingen van de maatrege-
len ter bestrijding van het coronavirus, zijn per 28 april de 
nevenvestigingen in Schijndel en Sint-Oedenrode weer 
open:
Hierbij de openingstijden:

Gemeentehuis
Veghel 

Nevenvestiging 
Sint-Oedenrode

Nevenvestiging 
Schijndel

Ma 8:30 tot 
17:00 uur

08:30 tot 
20:00 uur

gesloten

Di 8:30 tot 
17:00 uur

gesloten 08:30 tot 
12:30 uur 

Wo 8:30 tot 
17:00 uur

gesloten 08:30 tot 
20:00 uur

Do 8:30 tot 
20:00 uur

gesloten 08:30 tot 
12:30 uur 

Vrij 8:30 tot 
12:30 uur

08:30 tot 
12:30 uur

gesloten

Op 14 mei (de dag na Hemelvaart) zijn het gemeentehuis 
en de nevenvestigingen gesloten voor publiek. De milieu-
straten zijn open. 

TIJDELIJKE AFSLUITING ELEKTRISCHE LAADPAAL 
HOOGSTRAAT VEGHEL

Vanwege bouwwerkzaamheden van een appartemen-
tencomplex is de bestaande openbare laadpaal aan de 
Hoogstraat te Veghel tijdelijk buiten gebruik.
De bestaande parkeerplaatsen kunnen niet gebruikt wor-
den omdat deze wordt gebruikt als bouwgebied. 
Deze worden omheind met bouwhekken.
De openbare laadpaal wordt beschermd tijdens de bouw-
werkzaamheden.
De bouwperiode heeft als start 19 april 2021 tot einde me-
dio februari 2022.
Voor alternatieve laadpaallocaties verwijzen wij u naar 
www.oplaadpalen.nl .

OPENING WAADPAD STREEKPARK DE KIENEHOEF

Afgelopen woensdag is op Streekpark de Kienehoef het 
Waadpad onthuld.
Het Waadpad is een uniek pad in het water, net onder de 
waterspiegel, dwars door streekpark Kienehoef in Sint-
Oedenrode. Wethouder Menno Roozendaal opende sa-
men met kinderen van jeugdnatuurwacht de Populier, het 
beleefkunstwerk. Tijdens de opening trokken zij voor het 
eerst de waadschoenen aan en maakten ze kennis met 
het Waadpad.  
  
Het Waadpad is een permanent beleefkunstwerk dat is 
gerealiseerd in het kader van de Landschapstriënnale 
2021. Bezoekers volgen zelfstandig een ontdek- en ver-
wonderroute. Die begint bij De Helden van Kien en eindigt 
bij kinderboerderij Kienehoeve. Je struint langs een zuive-
ringsmoeras, door een vijver en door een watermoestuin. 
Onderweg komen wandelaars educatieve stations tegen 
en in de kinderboerderij is het onderzoekslab waar men 
zelf proefjes kan doen. Zodra de kinderboerderij weer 
open mag voor publiek kan iedereen in de waadschoenen 
stappen. Reserveren kan via de website www.streekpark-
kienehoef.nl.

Opbrengsten Landschapstriënnale 2021
Het Waadpad is één van de opbrengsten van het land-
schapslaboratorium Brabantse beken in het kader van de 
Landschapstriënnale 2021 en is mede tot stand gekomen 



met de gemeenschap van Sint-Oedenrode. De Land-
schapstriënnale is een driejaarlijks, rondreizend festival 
waar het landschap wordt besproken en gevierd. Op 28 
april stond het Brabants bekenlandschap centraal. Het 
landschapslab Brabantse beken is opgezet door water-
schappen De Dommel, Aa en Maas, Brabantse Delta en 
gemeente Meierijstad.
Op 6 oktober 2021 volgt het oogstfeest van het landschap-
slaboratorium. Dan wordt de volgende fase van het Waad-
pad geopend. En komen de ervaringsdeskundigen op het 
Verwonder- en Waadpad samen in het veld. Als het even 
kan te midden van de gemeenschap.

Meer informatie
Voor meer informatie en ervaringen kijk op 
www.brabantsebeken.nl

WAARDERINGSPRIJS MEEDOEN IN MEIERIJSTAD
 
Organisaties, verenigingen, burgers of ondernemers die 
iets goeds waardoor inwoners met een beperking mee 
kunnen doen willen we in Meierijstad graag in het zonnetje 
zetten. Dat gaan we doen met de waarderingsprijs Mee-
doen in Meierijstad. Met de uitreiking van de prijs willen we 
waardering uitspreken voor de inzet, daarnaast willen we 
laten zien welke mooie activiteiten of mogelijkheden er zijn 
voor mensen met een beperking in Meierijstad. Hiermee 
hopen we anderen te inspireren, enthousiast te maken en 
de bewustwording te vergroten. 
  
Voor wie is het? 
Elke twee maanden wordt de 
waarderingsprijs uitgereikt aan 
een organisatie, vereniging, indi-
vidu of ondernemer die iets goeds 
doet voor onze inwoners met een 
beperking, waardoor zij mee kun-
nen doen.
 
Nomineren
Kent u iemand, een vrijwilliger, een verenging, een orga-
nisatie en werkgever die het mogelijk maakt dat mensen 
met een beperking mee kunnen doen en die deze prijs ver-
dient? Mail dan de  reden(en) waarom u denkt dat hij/zij de 
prijs moet krijgen naar meedoen@meierijstad.nl. Een jury 
zal de nominaties beoordelen.

MEEDOEN IN MEIERIJSTAD: SUBSIDIE

Heeft u een activiteit of evenement en wilt u dat zo orga-
niseren dat mensen die blind zijn of in een rolstoel zitten 
ook mee kunnen doen? Of kent u iemand anders met een 
activiteit. Kent u een vereniging die zijn vrijwilligers een 
cursus wil laten volgen zodat zij mensen met bijvoorbeeld 
autisme beter kunnen ondersteunen? Of is er een vereni-
ging die zijn gebouw of website zo wil aanpassen dat men-
sen die slechtziend of spastisch zijn het ook goed kunnen 
gebruiken?
Dan kan de subsidie Stimulering Toegankelijkheid mis-
schien een steuntje in de rug geven. 

Gemeente Meierijstad wil stimuleren dat iedereen, met of 
zonder beperking, mee kan doen in onze samenleving. 
Daarom is er in 2021 een stimuleringsfonds toegankelijk-
heid (SFT) beschikbaar. Zie voor de voorwaarden: 
www.meierijstad.nl/SFT

NIEUWBOUW NATUURTUIN ’T BUNDERTJE 
VEGHEL 

Natuurtuin ’t Bundertje aan de Patrijsdonk 53a in Veghel 
wordt op dit moment gesloopt en wordt vervangen door 
een nieuw gebouw. Het oude gebouw en de dierenverblij-
ven van de Natuurtuin waren nodig aan vervanging toe. 
Het nieuwe gebouw is duurzamer en geschikt voor veel 
meer activiteiten en doelgroepen. Het nieuwe gebouw is, 
in samenspraak met IVN Veghel, wijkraad De Bunders, 
wijkraad ’t Ven en aanwonenden, ontworpen en past he-
lemaal in de omgeving. Er staat straks een volwaardig ge-
bouw, dat voldoet aan alle eisen van deze tijd en van alle 
gemakken voorzien is. 

Met een multifunctionele ruimte waar zo’n 35 bezoekers 
ontvangen kunnen worden. ’t Bundertje is een natuur- en 
milieu educatiecentrum met daarbij een kinderboerderij. 
Het is een ontmoetingsplek voor de omgeving, er worden 
natuuractiviteiten georganiseerd en er worden lessen ver-
zorgd voor onder andere basisscholen, praktijkonderwijs 
en VMBO. Voor deze lessen wordt gebruik gemaakt van 
de directe omgeving, die daar speciaal op is ingericht. Dit 
alles wordt mede mogelijk gemaakt door een grote groep 
vrijwilligers.
 

Samenwerking met praktijkonderwijs
Ook vanuit het onderwijs is meegedacht en wordt meege-
werkt aan het nieuwe natuureducatiecentrum. Leerlingen 
van ROC de Leijgraaf (Bouw & Hout) hebben een wand-
kast en mobiele bar ontworpen, die ze zelf gaan maken. 
En Bouwmensen zorgt voor het maken en plaatsen van de 
staldeuren voor in de dierenverblijven.
Als alles volgens planning verloopt, is het natuur- en milieu 
educatiecentrum in oktober klaar.
Blijf op de hoogte via 
www.facebook.com/natuurtuinbundertje.

HULP VOOR OUDEREN, ZIEKEN, MENSEN MET 
EEN BEPERKING (WMO)

Kunt u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet 
meer alles zelf doen? Dan kan de gemeente u helpen. De 
gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. De hulp 
is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. 
Denk aan:
•  zelf uw huishouden doen
•  verplaatsen in en om uw woning
•  verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel
•  normaal gebruikmaken van uw woning
•  andere mensen ontmoeten

Wilt u weten of u hulp kunt krijgen van de gemeente? Vraag 
een gesprek aan met de Wmo consulent via 
www.meierijstad.nl/form/gesprek-met-een-wmo-consu-
lent 
De gemeente kan u verschillende soorten hulp geven. Al-
lereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt 
oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrien-
den en bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u gehol-
pen bent met een algemene hulpdienst. Denk hierbij aan 
een klussendienst, boodschappendienst of rolstoelpool.
Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u individuele hulp 
geven, zoals:
•  hulp in het huishouden
•  een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel

•  collectief vervoer, een scootmobiel of een aanpassing 
aan uw auto

•  hulpmiddelen of aanpassingen in uw woning
•  begeleiding
•  dagbesteding
•  opvang
•  beschermd wonen

De gemeente kan u ook een geldbedrag geven. U kunt de 
hulp die u nodig hebt dan zelf betalen. De gemeente kan 
van u een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt 
de hoogte van de bijdrage op basis van uw inkomen en 
vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Deken van Erpstraat 
ongenummerd 

tijdelijk plaatsen van een keet-
wagen

Hulst 3 bouwen van een garage met 
carport

Salviastraat 8 uitbreiden van een woning
Eikenstraat 3 bouwen van een woning
Leunestraat 18 herbouwen van een champig-

nonkwekerij

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Jekschotseweg 15 uitbreiden van een foliekas
De Rijt 5 bouwen van een woning
Hoogstraat 73 aanleggen van inrit
Kerkstraat 17 tijdelijke uitbreiding terras ‘t 

Zusje 

VERDAGINGSBESLUITEN

Tarwe 13 realiseren van een carport
Hazelaarstraat 21 bouwen van een bijgebouw
Azaleastraat 1 realiseren van een daktuin door 

het aanpassen van het maga-
zijn dak

ONTVANGEN MELDINGEN 
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUSBEHEER

Lieshoutseweg 59 het houden van dieren bij een 
zorgboerderij

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.


