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TERUGBLIK COMMISSIEVERGADERINGEN
9 EN 10 JUNI

Bent u benieuwd hoe de commissievergaderingen zijn 
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 ondertiteling via de volgende knop: 

VERGADEREN MET CORONAMAATREGELEN

De gemeenteraad komt weer fysiek bijeen in het bestuurs-
centrum. Uiteraard worden de bijeenkomsten aangepast 
aan alle maatregelen, die noodzakelijk zijn binnen de 
ander halve metersamenleving.
Vanwege deze maatregelen is er helaas geen mogelijkheid 
voor publiek – met uitzondering van insprekers - om de 
vergaderingen bij te wonen. Belangstellenden kunnen 
de vergaderingen, zoals gebruikelijk, via de livestream 
(www.meierijstad.nl/videoregistraties) volgen. De 
vergaderingen beginnen om 19.30 uur. Voor actuele 
informatie kijk op www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

INFORMATIEBIJEENKOMST KADERNOTA
2022: 17 JUNI 

Voorafgaand aan de gezamenlijke commissievergadering 
is er een informatieve bijeenkomst over de Kadernota 
2022. Aanvang 19.30 uur.

GEZAMENLIJKE COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE 
EN BEDRIJFSVOERING / MENS 
EN MAATSCHAPPIJ: 17 JUNI

Jaarverslag en jaarrekening gemeente Meierijstad 2020
1e bestuursrapportage 2021 en daarbij behorende 
begrotings wijziging 2021
Gewijzigde aanvangstijd: In verband met informatie-
bijeenkomst voorafgaand aan de commissievergadering is 
de (gewijzigde) aanvangstijd: 20.30 uur.

RAADSVERGADERING 24 JUNI 2021

Op de agenda staat:
Hamerstukken: 
• Bestemmingsplannen: 

- Pastoor Smitsstraat 19, Olland 
- Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening   
   Leunestraat 22 
- Hoogstraat 29, Sint-Oedenrode 

- Landelijk gebied Schijndel. Herziening Vier 
  Gemalen 9
- Kom Mariaheide, herziening tennispark De Krekel
- Veghels Buiten, herziening Ham 4, Veghel
- Herziening aanloopstraten en solitaire winkels 
  (laaghangend fruit) 

• Krediet herinrichting Markt Sint-Oedenrode
• Voorkeursscenario Klimaatrobuust Beekdal 

Sint-Oedenrode
• Jaarverslag 2020, begroting 2022-2025 en overige 

fi nanciële documenten WSD

Bespreekstukken:
• Verordening tot wijziging Marktverordening Meierijstad 

(1e wijziging)
• Jaarverslag en jaarrekening gemeente Meierijstad 2020
• 1e bestuursrapportage 2021 en daarbij behorende 

begrotingswijziging 2021
• Ruimtelijk/functioneel programma van eisen MFA De 

Groene Long Sint-Oedenrode
• Addendum woonvisie 2018 en instrumenten voor 

verbeteren regie op woningbouw
• Motie vreemd aan de orde Hart: Gemeentegrond, 

schone grond

RAADSVERGADERING 1 EN 8 JULI

Op de agenda staat:
Kadernota 2022 en de meerjarenraming 2023-2025
Jaarlijks biedt het college de gemeenteraad de kadernota 
voor het daaropvolgende begrotingsjaar aan. In de 
kadernota staat de integrale afweging centraal van de 
relevante ontwikkelingen inclusief de fi nanciële kaders 
voor het samenstellen van de programmabegroting 2022 
en de meerjarenraming 2023-2025.
Fracties houden op 1 juli in eerste termijn algemene 
beschouwingen. Aansluitend is het aan het college om 
hierop te reageren. Hierna wordt de vergadering geschorst 
tot 8 juli. Dan worden in de tweede termijn de ingediende 
amendementen en moties behandeld. Aansluitend is 
het aan het college om hierop te reageren en volgt 
besluitvorming.

UIT DE RAAD GELICHT:

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Herziening 
aanloopstraten en solitaire winkels (laaghangend fruit)
In dit plan worden mogelijkheden tot uitoefening van 
detailhandel of horeca, die volgens het bestemmingsplan 
zijn toegestaan en niet benut worden, weggehaald als 
deze volgens het beleid niet langer gewenst zijn op die 
locaties. Voorstel is om het bestemmingsplan gewijzigd 
vast te stellen.

Vaststelling verordening tot wijziging 
Marktverordening Meierijstad (1e wijziging)
Naar aanleiding van de Europese Dienstenrichtlijn en de 
Dienstenwet is de vergunningsduur in de Marktverordening 
Meierijstad aangepast van onbepaalde tijd naar 10 jaar. 
Voorstel is om de 1e wijziging van de Marktverordening 
vast te stellen.

Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2020 
gemeente Meierijstad
Bij vaststelling van de begroting wordt het college de 
opdracht gegeven om het beleid binnen de fi nanciële 

kaders uit te voeren. Het college biedt na afl oop van het 
begrotingsjaar de fi nanciële verslaglegging aan de raad 
aan ter vaststelling.

INFORMATIE GRIFFIE

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

TALKSHOW GELIJKE
KANSEN KOMT NAAR MEIERIJSTAD 

Gemeente Meierijstad is op vrijdag 25 juni gastheer van 
de Talkshow Gelijke Kansen. De talkshow wordt live 
uitgezonden vanuit het Elde College in Schijndel.

Abdelkader Benali, schrijver én ambassadeur Gelijke 
Kansen Alliantie, spreekt in Meierijstad met zowel ervaren 
als beginnende docenten. Hij gaat in gesprek met hen 
over hoe scholen maatwerk bieden om voor elk kind een 
passende plek in het onderwijs te vinden. En over hoe de 
samenwerking tussen school en jongerenwerk effect heeft 
op schoolprestaties. Ook komt de samenwerking tussen 
onderwijs en het bedrijfsleven voor de juiste aansluiting 
op de arbeidsmarkt aan bod. De tafelgasten zijn allemaal 
werkzaam en/of betrokken bij het onderwijs in Meierijstad, 
zowel vanuit het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, 
het MBO en de PABO en jongerenwerk. Wethouder 
onderwijs Coby van der Pas schuift aan om mee te praten 
over het belang van het bieden van gelijke kansen en hoe de 
gemeente daaraan meewerkt. Tussen de tafelrondes in zijn 
er enkele mooie voordrachten, in woord en ook in muziek. 
Onder andere mogelijk gemaakt door de CHV Academy. 

Aanmelden voor livestream? 
De uitzending wordt live uitgezonden op vrijdag 25 
juni tussen 15.30 en 17.15 uur en is via een livestream 
te volgen. Aanmelden voor deze livestream kan via 
www.urbanonderwijs.nl. 

STARTERSLOKET BIJ STARTUP MEIERIJSTAD

Bent u een startende ondernemer en heeft u vragen? 
Bijvoorbeeld over gemeentelijke 
producten en diensten, locatie 
mogelijkheden, netwerkorganisaties 
en samen werkings  verbanden. Kom 
dan langs bij het Startersloket van 
de gemeente Meierijstad. 
Ellen Dangé, accountmanager 
bedrijven, is in de oneven weken op 
woensdagochtend tussen 10.00 en 
12.00 uur aanwezig op de locatie van StartUp Meierijstad, 
Rembrandtlaan 70 in Veghel. 
In verband met de geldende corona maatregelen is 
het Starters loket op dit moment alleen op afspraak 
beschikbaar.

Wilt u graag langskomen maak dan vooraf een afspraak 
met Ellen Dangé, op telefoonnummer 06-25717847 of per 
mail edange@meierijstad.nl.



SCHOOLKOSTEN EN LAPTOPREGELING

TER INZAGE LEGGING CONCEPT DUURZAME
MOBILITEITSVISIE MEIERIJSTAD

Burgemeester en wethouders van Meierijstad maken 
bekend dat de concept Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad 
ter inzage ligt. De concept Duurzame mobiliteitsvisie 
Meierijstad beschrijft het mobiliteitsbeleid van de gemeente 
en geeft richting aan investeringen op het thema mobiliteit.
 
Ter inzage
De concept Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad ligt voor 
een ieder gedurende 6 weken van woensdag 16 juni tot en 
met dinsdag 27 juli 2021 ter inzage. De concept Duurzame 
mobiliteitsvisie Meierijstad is digitaal te raadplegen via de 
website www.meierijstad.nl/mobiliteitsvisie. Een fysiek 
exemplaar ligt ter inzage in het gemeentehuis, Stadhuisplein 
1 in Veghel, gedurende de openingstijden.

Zienswijzen
Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of 
mondeling zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke 

zienswijze kunt u richten aan de college van burgemeester 
en wethouders van Meierijstad, Postbus 10.001, 5460 
DA Veghel onder vermelding van ‘zienswijze concept 
Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad’. Voor het indienen 
van een mondelinge reactie dient u een afspraak te maken. 

Alle zienswijzen worden opgenomen in een Nota van 
Beantwoording. Deze wordt samen met de definitieve 
Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad dit najaar 
aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Informatie
U kunt voor nadere informatie contact opnemen met 
Veronique de Wit van het atelier Openbaar Gebied via 
mobiliteitsvisie@meierijstad.nl of telefoonnummer 14 0413.

OPROEP AAN SPORTVERENIGINGEN

Vanaf 1 juli geldt voor alle kleine plastic flesjes € 0,15 
statiegeld per flesje. Voor het inzamelen van de flesjes 
kunnen sportverenigingen van meer dan 200 leden 
kosteloos een minicontainer en een communicatiepakket 
bestellen bij www.statiegeldnederland.nl. 
Wanneer een sportvereniging flesjes gaat innemen, kan 
de opbrengst van het statiegeld ten gunste van de eigen 
vereniging laten vallen. Meer informatie over het (retour)
proces van de flesjes kunt u vinden op de website van 
Statiegeld Nederland.
Om in aanmerking te komen voor een minicontainer 
en communicatiemateriaal is het belangrijk dat de 
sportverenigingen met meer dan 200 leden zich voor 20 juni 
a.s. registreren als innamepunt bij Statiegeld Nederland 
via statiegeldnederland.nl/registratie-innamepunten.

Sportverenigingen die minder dan 200 leden hebben 
kunnen natuurlijk ook de flesjes inzamelen. Zij moeten 
echter zelf de flesjes retourneren aan de drankenleverancier 
of supermarkt.

NEVENVESTIGING SCHIJNDEL GESLOTEN IN
VERBAND MET VERHUIZING

De nevenvestiging in Schijndel is vanwege verhuizing 
gesloten. Voor het maken van afspraken verwijzen wij u 
naar onze vestigingen in Veghel en Sint-Oedenrode.
Vanaf 7 juli heten wij u weer van harte welkom in het 
RAADhuis aan de Markt in Schijndel.
De openingstijden zijn vanaf 7 juli: woensdag van 10.00 tot 
17.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur.

AFVALWEETJE: SPOEL GEEN MEDICIJNEN DOOR

In Nederland worden steeds meer medicijnen gebruikt. De 
resten daarvan komen via urine en ontlasting in het riool 
terecht. 
Na gedeeltelijke zuivering komt deze resten toch nog in 
sloten en rivieren terecht. Jaarlijks komt er zo tenminste 
140.000 kilo in het water terecht. Dat is slecht voor het 
waterleven en lastig voor de bereiding van ons drinkwater.

Gooi medicijnen nooit in de wc of door de gootsteen. Resten 
van medicijnen zijn moeilijk uit het water te zuiveren. Het 
kost daardoor steeds meer moeite en geld om het water 
schoon en gezond te houden. 
Breng medicijnen altijd terug naar de apotheek of de 
milieustraat. Medicijnresten die ingezameld zijn via de 
apotheek of milieustraat worden door de afvalverwerker 
op verantwoorde wijze verwerkt.

Meer weten over medicijnen? 
Kijk op https://www.medicijnresten.org.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Haageind 5 uitbreiden van een bijgebouw
Eerschotsestraat 101 kappen van 14 bomen

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

Hofstad 2 realiseren van een zwembad
De Rijt 9 bouwen van een woning
Lieshoutseweg 59 brandveilig gebruiken van 

huisvesting in gedeelte van 
boerderij

Jekschotseweg 15 slopen van een schuur

Evenementenvergunning 
Espendonk  veldwedstrijd op 10 juli en 11 

juli 2021, 11 september en 12 
september 2021

Centrum 9-10-11 juli 2021 - Papgat 
presenteert: Papgat Summer 
Festival

VERLEENDE VERGUNINGEN

Omgevingsvergunning
Bolckpad realiseren van een fietspad en 

onderdoorgang Bolckpad onder 
viaduct A50

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

Boskantseweg 20 verbouwen van een woning 
tot 2 wooneenheden en het 
vergroten van de inrit

Ollandseweg 152 realiseren van een bijgebouw
Vresselseweg 3 aanleggen van een oprit

Exploitatievergunning
Eerschotsestraat 92 Cafétaria Chicken & Burgers

Terrasvergunning
Eerschotsestraat 92 Tijdelijke uitbreiding terras 

Chicken en Burgers

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING

Azaleastraat 1 realiseren van een daktuin 
door het aanpassen van het 
magazijn dak

VERDAGINGSBESLUITEN

Pastoor Smitsstraat 
47 

plaatsen van een 
mantelzorgwoning

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Eikenstraat 2 aanleggen een rijbak

ONTVANGEN MELDINGEN 
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

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

ONTVANGEN MELDINGEN MOBIELE 
PUINBREKER

Zijtaartseweg 12 mobiel puin breken
Damianenweg 24 mobiel puin breken

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.

GAAT UW KIND NAAR 
VOORTGEZET ONDERWIJS?

 
MOGELIJK KRIJGT U VAN DE 

GEMEENTE EEN LAPTOP…

Deze week meldde mevrouw Kanters zich bij ons 
aan het minimaloket. Mevrouw Kanters maakte 

zich ernstige zorgen. Ze heeft een laag inkomen en 
haar oudste kind gaat na de zomervakantie voor de 
eerste keer naar de middelbare school. Ze moet nu 
verplicht een laptop aanschaffen en er komen aller-
lei kosten bij voor de aanschaf van schoolspullen.

Gelukkig kunnen wij het een en ander voor 
mevrouw Kanters betekenen.

TEGEMOETKOMING
Wist u dat er een regeling tegemoetkoming school-
kosten bij de Gemeente Meierijstad kan worden 
aangevraagd? De tegemoetkoming van de school-
kosten voor het schooljaar 2021 – 2022 bedraagt 
€ 203,- per kind en kan in de periode van 1 juli tot 
1 november 2021 worden aangevraagd. Ook is er 
een vergoeding mogelijk voor de aanschaf van een 
laptop wanneer een kind voor de eerste keer naar 
de middelbare school gaat. 

INFORMATIE
Indien u vragen heeft over deze regelingen dan kunt 
u altijd even contact opnemen met de afdeling 
Bijzondere Bijstand via het algemene telefoon-
nummer 14 0413. Zij kunnen u vertellen aan welke 
voorwaarden u dient te voldoen om in aanmerking 
te komen voor deze regelingen.


