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TERUGBLIK BEELDVORMENDE AVOND 2 JUNI

Bent u benieuwd hoe de beeldvormende avond verlopen 
is? 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. 
Voor actuele informatie kijk op www.meierijstad.nl.

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN 
BEDRIJFSVOERING 9 JUNI 

Op het programma staat:
• 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’
- ‘Ruimte voor ruimte Borne ongenummerd’ *
- ‘Veghels Buiten, herziening Ham 4, Veghel’ *
- ‘Herziening aanloopstraten en solitaire winkels’ 
   (laaghangend fruit)

• Verordening tot wijziging Marktverordening Meierijstad 
(1e wijziging) *

• Krediet herinrichting Markt Sint-Oedenrode
• Voorkeursscenario Klimaatrobuust Beekdal Sint-

Oedenrode 
• Motie vreemd aan de orde Hart: Gemeentegrond, 

schone grond

*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 10 JUNI

Op het programma staat:
• Ruimtelijk/functioneel programma van eisen MFA De 

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

fi nanciële documenten WSD 
• Addendum Woonvisie 2018 en instrumenten voor 

verbeteren regie op woningbouw

Inspreken
Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Neem 
dan contact op met de griffi e (e-mail griffi e@meierijstad.nl 
of tel. 14 0413). 
• Commissie Mens en Maatschappij: aanmelding is 

mogelijk tot 9 juni, 12.00 uur. 

De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.



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

Jaarverslag en jaarrekening gemeente Meierijstad 
2020
1e bestuursrapportage 2021 en daarbij behorende 
begrotingswijziging 2021.

Wilt u inspreken over een van deze onderwerpen?
Meldt u dan aan bij de griffie voor het spreekrecht. 
Aanmelding is mogelijk tot 16  juni, 12.00 uur. De spreektijd 
is maximaal vijf minuten per inspreker. 

UIT DE RAAD GELICHT:

Instemming uitvoering voorkeursscenario 
Klimaat robuust Beekdal Sint-Oedenrode
Met de uitvoering van het voorkeursscenario wordt Sint-
Oedenrode duurzaam beschermd tegen hoog water. Dit 
scenario betekent een gedeeltelijke verbreding van de 
Dommel (25 meter) ter hoogte van De Neul.

Vaststelling addendum woonvisie 2018 en 
instrumenten voor verbeteren op woningbouw
Voorstel is om:
• het addendum woonvisie 2018 vast te stellen;
• in te stemmen met het toepassen van de Wet voorkeursrecht 

gemeenten (Wvg) op beoogde woningbouwlocaties;
• locaties in Schijndel en Sint-Oedenrode - waarop 

de voorlopige Wvg is gevestigd – aan te wijzen als 
toekomstige ontwikkellocatie voor woningbouw;

• in te stemmen met de instelling van een projectteam voor 
bouwoffensief. 

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende 
avonden weten? Kijk op www.meierijstad.nl/gemeenteraad. 
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.

SUBSIDIE MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 2022

Gemeente Meierijstad subsidieert maatschappelijke 
welzijnsorganisaties voor diverse welzijnsactiviteiten. 
Welzijnsorganisaties hebben de mogelijkheid om tot 1 
juli 2021 a.s. een (inhoudelijke) reactie op de concept-
opdracht in te dienen. Deze reacties worden meegenomen 
in het opstellen van de definitieve opdracht. De 
welzijnsorganisaties krijgen vervolgens de mogelijkheid 
om een subsidieaanvraag in te dienen. Beoordeling van de  
subsidieaanvragen leidt in december 2021 tot verlening.
Inhoud van de concept-opdracht betreft:
- inzet in relatie tot toegang 
- jeugdigen met beginnende problematiek/kwetsbare 

jongeren 
- jongerenwerk
- VVE/taalstimulering
- aanpak laaggeletterdheid
- inclusieve samenleving
- laagdrempelige inloopvoorzieningen en daginvulling
- mantelzorg 
- dementie
- zorg en veiligheid
- onafhankelijke clientondersteuning
- vrijwilligers
- ondersteuning burgerinitiatieven
- eenzaamheid

Het totaal beschikbare budget is € 5.779.633,- onder 
de voorwaarde dat de raad in december deze middelen 
beschikbaar stelt. 
Meer informatie over bovenstaande, de conceptopdracht, 
de subsidieregeling en ook de beoordelingscriteria zijn te 
vinden op de website van de gemeente Meierijstad: 
www.meierijstad.nl/subsidieregelingwelzijn.

OPROEP KINDEREN: WORD JIJ ONZE
 NIEUWE KINDERBURGEMEESTER?

25 JUNI TALKSHOW GELIJKE
KANSEN IN MEIERIJSTAD

In een live talkshow Urban 
Onderwijs ontvangt presen-
ta tor Abdelkader Benali, 
ambassadeur Gelijke Kansen 
Alliantie, bevlogen tafelgasten 
uit het onderwijs over maatwerk, 
talentontwikkeling, positieve 
feedback, culturele sensitiviteit 
en burgerschapsvorming in het 
onderwijs.

Wat hebben onze kinderen straks nodig? Welke rol hebben 
docenten bij het opleiden van jongeren tot kritische en 
weerbare burgers?

Op 25 juni aanstaande bespreekt Abdelkader Benali 
vanuit Meierijstad mooie voorbeelden van gelijke kansen 
in het onderwijs op bij zowel ervaren of beginnende 
docenten. Hij onderzoekt hoe scholen met de juiste 
ondersteuning, maatwerk kunnen bieden om voor elk 
kind een passende plek in het onderwijs te vinden. Hoe 
de samenwerking tussen school en jongerenwerk effect 
heeft op schoolprestaties. En hoe het onderwijs kan 
samenwerken met het bedrijfsleven om perspectief te 
bieden aan jongeren. Wethouder Coby van der Pas is 
tijdens deze live-uitzending aanwezig vanuit gemeente 
Meierijstad.

De uitzending wordt live uitgezonden op vrijdag 25 juni 
tussen 15.30 uur en 17.00 uur vanuit het Elde College. 
Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u zich aanmelden voor 
de talkshow via www.urbanonderwijs.nl. 

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Margrietstraat kappen van een boom
Vresselseweg 3 aanleggen van een oprit
Liempdseweg 
ongenummerd 

herstellen van leembossen

Schijndelseweg 
- Gerbrandystraat - 
Pijnhorstweg 

aanpassen van een kruispunt

Evenementenvergunning
Pastoor Smitsstraat 4 27 t/m 29 augustus 2021 

40-jarig Jubileum Ollandse 
Dorps Kapel

VERLEENDE VERGUNINGEN

Omgevingsvergunning
Schietbergweg 8 B verbouwen van een 

bedrijfswoning
Hazelaarstraat 25 uitbreiden van een woonhuis
Sperwer 16 verlengen van een carport
Eerschotsestraat 46 slopen in beschermd dorps- en 

stadsgezicht
Schietbergweg 8 B tijdelijk wonen in een gedeelte 

van een bedrijfsgebouw
Margrietstraat kappen van een boom

VERDAGINGSBESLUITEN

Dommelrodelaan 24 verbouwen van een woning
Liempdseweg 40 plaatsen van een tijdelijke 

woonunit
Donderdonksedijk 6 uitbreiden van een bijgebouw

ONTVANGEN MELDINGEN MOBIELE PUINBREKER

Espendonk 15 mobiel breken van beton- en 
metselwerkpuin 

Leunestraat 18 mobiel breken van beton- en 
metselwerkpuin

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.

“Ik heb een superleuk jaar gehad als 
eerste kinderburgemeester van 

Meierijstad, maar het is nu tijd om 
een opvolger te zoeken. Aan wie kan 

ik de ambtsketen overdragen?”

Wil jij volgend schooljaar kinderburge-
meester van Meierijstad worden? 
Geef je op en wie weet ga je veel leuke 
dingen doen samen met de burgemeester 
of wethouders en draag je ook zo’n mooie 
ambtsketen!

Zit je volgend schooljaar in groep 8 en 
woon je in Meierijstad? Kijk dan snel op 
www.meierijstad.nl/kinderburgemeester.

Daar kun je lezen wat een kinderburge-
meester doet, wat je moet kunnen en 
hoe je kunt solliciteren.

Lijkt het je wat? Reageer dan vóór 13 juni 
2021.

Ik hoop op veel reacties!

Groetjes,
Rens Klaasen
Kinderburgemeester Meierijstad



Iedereen moet mee kunnen doen. Dat vinden we in 
Meierijstad ook en daarom doen we mee met de 
verkiezing ‘Meest Toegankelijke Gemeente van 
Nederland’. Hoe hoog we eindigen kun jij bepalen. 
Door het invullen van een korte vragenlijst bepaal je 
hoe toegankelijk jij een gemeente vindt. 

Wethouder Compagne: “Het is belangrijk om elkaar te blijven inspireren en motiveren 
zodat alle inwoners ongeacht beperking, afkomst, geaardheid of religie mee kunnen doen 
in de samenleving. De uitkomst van de vragenlijst gaat ons daarbij helpen.” 
Vul jij de vragenlijst in? 
www.meesttoegankelijkegemeente.nl/gemeenten/meierijstad

G - korfbal: Erbij horen is belangrijk
“Iedereen moet kunnen sporten”, Tessa Dortmans uit Schijndel is er heel stellig in. Twee jaar gele-
den startte zij een G-korfbal team in Schijndel. We zoeken haar op tijdens de training en spreken 
met haar, trainster Baukje en speelsters Nienke en Shirley.

Tessa: “Ik heb zelf 20 jaar gekorfbald tot ik acht jaar geleden in een rolstoel kwam te zitten. Ik ben 
altijd heel betrokken gebleven bij de club, als bestuurslid en in de ledenwervingscommissie. Het is 
een beetje mijn tweede thuis”. Het starten van een G-korfbalteam bij de club waar haar hart ligt, 
was voor Tessa een logische stap. “Mijn dochter heeft ook een beperking, dus ik weet hoe belang-
rijk het is dat iedereen mee moet kunnen doen”, zegt Tessa. “Er was wel een G-voetbalteam maar 
G-korfbal was er in Schijndel nog niet.”

Tessa vervolgt: “We zijn gestart met vier spelers, inmiddels zijn het er 6. Het zijn allemaal meiden 
maar jongens zijn ook hartstikke welkom. We spelen gemengd. De leeftijd is vanaf 12 jaar. Onze 
jongste speelster is 14 en de oudste is 30+. Dat gaat heel erg goed samen. We hebben eerst ad-
vies ingewonnen bij andere G-clubs. Waar moet je rekening mee houden? Zo gaven zij aan dat 
een leeftijdsverschil prima kan”.  

“Het allerbelangrijkste bij een G-sport is, dat je met een verstandelijke beperking ook mee doet en 
mee telt”, zegt Tessa. Trainster Baukje vult aan: “Erbij horen is heel belangrijk. Sinds kort hebben 
we een sponsor gevonden en hebben ze eigen shirts en trainingspakken. Jammer genoeg hebben 
we ze nog niet kunnen dragen. Maar ze zijn er zo trots op. Dat is fantastisch om te zien. Dan horen 
ze echt ergens bij”.

Meedoen in 
Meierijstad

Toernooi
Tessa: “We zoeken verbinding bij de hele club en sluiten ook aan bij 
andere activiteiten. Het sportieve is belangrijk maar het sociale aspect 
speelt misschien nog wel een grotere rol. Bij toernooien bijvoorbeeld 
moeten we eigenlijk met 8 spelers zijn, maar dan spelen er gewoon 
twee spelers van andere teams met ons mee.”  
“We leren veel andere mensen kennen als we toernooien spelen, dat 
is heel leuk”, vult speelster Shirley aan.

Grenzen verleggen
Shirley maakt al vanaf het begin deel uit van het team. “Mijn moeder 
zat vroeger ook op korfbal, het leek mij leuk. Sommige dingen zijn wel 
heel lastig”, zegt ze. “Maar iemand bij een toernooi zei dat ik best zou 
kunnen schieten van een afstand, dat ben ik toen gaan oefenen en nu 
kan ik het”, vertelt Shirley trots. Baukje: “Je bent hier dan ook om te 
leren. De spelers verleggen hun grenzen en het geeft zelfvertrouwen. 
Je leert ook doorzetten als iets niet meteen lukt.” 

Nog een enthousiaste speler is Nienke: ”We moeten veel, maar het 
is een geweldige sport en het is altijd erg gezellig.” Tessa: “Iedereen 
mag hier zijn wie ze zijn. Iedereen is gelijk. Je hoeft niet heel sportief 
te zijn of al te kunnen korfballen. We zoeken nog aanvulling voor ons 
team. Dus lijkt het je leuk? Kom dan eens kijken zou ik zeggen. Jon-
gen, meisje, oud, jong, iedereen met een verstandelijke beperking is 
welkom in ons team”.

Waarderingsprijs 
Meedoen in Meierijstad

Ken je iemand, een vrijwilliger, een vereniging, 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 de waarderingsprijs verdient? Mail je reden(en) naar meedoen@meierijstad.nl. De jury zal 
dan de aangedragen partijen (nominaties) beoordelen en kiezen wie de prijs krijgt.


