
3 Kolommen  van 91,3 mm breed
Lettertype Arial Regular

Platte tekst 9 pt 
interlinie 12 pt

Subkop Arial Regular 9 pt interlinie 13  hoofdletter 
achtergrond blauw zoals voorbeeld

BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD      

NIEUWS UIT DE RAAD 

NIEUWS UIT DE BUURT 

VRAAG VAN DE WEEK

OVERIG NIEUWS

GEMEENTE MEIERIJSTAD
Stadhuisplein 1    www.meierijstad.nl
5461 KN Veghel    info@meierijstad.nl
tel:  14 0413        @gemeentemeierijstad
Voor storingen kunt u       @GemMeierijstad 
bellen 14-0413       @gemeentemeierijstad

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

ZOMERVAKANTIEPROGRAMMA MEIERIJSTAD

Vanaf deze week start het zomervakantieprogramma dat in samenwerking met Jongerencentrum de Kluis, 
jongerencentrum Bizzi en jongerencentrum HONK 1234, Bibliotheken, Welzijn de Meierij en ONS Welzijn en gemeente 
Meierijstad is opgesteld voor jong en oud in Meierijstad. Het is een zomerprogramma voor jong en oud!
Deze week staat op 29 juli een picknick met boomhutten bouwen op het programma voor gezinnen met kinderen 
en een zomeravondverhaal  in het Julianapark  in Veghel. Voor meer informatie en de overige activiteiten kijk op  
www.meierijstad.nl/zomerprogramma.

Deze zomer hebben we samen met ondergenoemde partijen een mooi activiteiten-
programma samengesteld voor jong en oud in Meierijstad.

• De activiteiten worden vanaf 29 juli tot en met 3 september georganiseerd in Veghel, Schijndel    
  en Sint-Oedenrode. 

• De planning met data en tijden van de activiteiten staat op de website  
  www.meierijstad.nl/zomerprogramma.

• Om zeker te zijn van een plek voor de activiteiten  lasergamen, Bumping Ball, nerven en 
  watervoetbal, graag aanmelden via de namen en adressen die genoemd staan in het 
  overzicht op www.meierijstad.nl/zomerprogramma.

• Voor de activiteiten zoals lasergamen, watervoetbal en Bumping Ball geldt een aantal 
  personen per team van 3 tot 5 personen.

• De planning is wel onder voorbehoud i.v.m. het weer

Wij zien je graag bij een of meerdere van onze activiteiten en wensen jullie een 
fijne zomervakantie toe.

IN SAMENWERKING MET

Watervoetbal 

Bumping Ball 

Klimparcours 

VOOR JONG EN OUD IN MEIERIJSTAD

ACTIVITEITENPROGRAMMA 2021 MEIERIJSTAD

 Voorleesuurtje Sport en spel 

#ZOMERSMEIERIJSTAD                                                   

Ren…Vouw…Maak….WIN!

Meierijstad barst van mooie en gezellige plekjes 
en activiteiten om de zomerse dagen te vieren. Ben 
jij net zoals wij trots op deze mooie plekjes? Deel 
ze dan met ons. We zijn namelijk heel benieuwd 
naar jouw zomerse momenten! 

Hiervoor hebben we een vouwblad gemaakt 
van een leuk ouderwets ‘happertje’. Wij noemen 
het een fortuneteller die symbool staat voor 
geluk, rijkdom en de schat aan plekjes op het 
gebied van recreatie, cultuur en natuur die we 
allemaal in Meierijstad hebben. Op onze website 
bezoekmeierijstad.nl/zomer zie je het complete 
aanbod met mooie plekjes, evenementen, routes 
en heerlijke zomerse activiteiten. Ook via social 
media laten we regelmatig in filmpjes mét de 
fortuneteller wat van deze mooie plekjes en 
activiteiten zien. Maar er is natuurlijk nog veel 
meer! Daarom dagen we iedereen uit om zijn of 
haar favoriete ‘zomerse geluksmomentje’ met ons 
te delen via #zomersmeierijstad. 

Ren daarom naar het dichtstbijzijnde Toeristisch 
InformatiePunt (TIP), haal daar het vouwblad op, 
maak je eigen ‘happertje’ met jouw fijnste en 
mooiste plekjes en activiteiten in Meierijstad, ga 
naar één of meer van jouw mooie plekjes, maak 
een foto en deel deze via #zomersmeierijstad en 
maak kans op een leuke prijs!

En eigenlijk zijn wij ook wel benieuwd hoe 
jouw happertje eruit ziet! Zet je naam en 
telefoonnummer aan de onderkant van het 
happertje en lever het in bij een TIP. Een 
vakkundige jury beoordeelt naast de ingestuurde 
foto’s ook de ingeleverde happertjes en daarmee 
vergroot je de kans op een prijs!

TIP’s vind je bij hotel Hart van Bourdonck in 
Boerdonk, camping Het Goeie Leven in Eerde, 
hotel Tramstation in Erp, café d’n Toel in Olland, 
RAADhuis in Schijndel, Winery & Herbs in Schijndel, 
camping De Kienehoef in Sint-Oedenrode, Helden 
van Kien in Sint-Oedenrode, ’t Roois Gasthuisje in 
Sint-Oedenrode, bibliotheek in Veghel, Noordkade 
in Veghel.

#ZOMERSMEIERIJSTAD deel jouw geluksmoment 
en WIN!



TER INZAGE: NRD AFWEGINGSKADER
WINDENERGIE 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het 
afwegingskader windenergie ligt twee maanden ter 
inzage vanaf 1 augustus tot en met 30 september in het 
gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel, gedurende 
openingstijden.

We werken aan een afwegingskader windenergie. 
Onderdeel hiervan is het opstellen van een 
milieueffectrapport (MER). Hierin worden de milieueffecten 
van de plaatsing van windmolens omschreven. De eerste 
stap in het traject voor het opstellen van een Plan MER 
is deze publicatie en de terinzagelegging van de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau afwegingskader windenergie.

In deze NRD is beschreven waarom het opstellen van een 
PlanMER noodzakelijk is en voor welke activiteit(en) het 
MER wordt opgesteld. Daarnaast is in de notitie opgenomen 

op welke wijze de 
milieueffecten in 
beginsel beschreven 
worden. De volgende 
stap zal zijn het 
opstellen van het 
mi l ieuef fectrappor t 
(MER). 

Voor de mogelijkheid om een zienswijzen in te stellen  
kunt u de volledige bekendmaking raadplegen op 
www.officielebekendmakingen.nl.

TER INZAGE: ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
‘BUITENGEBIED SINT-OEDENRODE, HERZIENING
SCHIETBERGWEG 6-8A

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-
Oedenrode, herziening Schietbergweg 6-8a’ ligt vanaf 
nu tot en met vrijdag 3 september 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 Sint-
Oedenrode, herziening Schietbergweg 6-8a’ voorziet in de 
realisatie van twee zelfstandige bedrijfsbestemmingen voor 
de bedrijven gelegen aan Schietbergweg 6 en Schietberg 
8a en waarin de gebruiks- en bouwmogelijkheden 
afzonderlijk worden geregeld. Verder voorziet dit plan in 
het herinrichten van de bedrijfslocaties en het vergroten 
van de bouwmogelijkheden. Voor de mogelijkheid om een 
zienswijze in te dienen op het ontwerp bestemmingsplan 
kunt u de volledige bekendmaking raadplegen op 
www.officielebekendmakingen.nl. 

LEZERSONDERZOEK GEMEENTENIEUWS HUIS-
AAN-HUIS BLADEN 

 
Wekelijks publiceert de gemeente twee pagina’s met 
gemeentenieuws in de huis-aan-huis bladen. Wij willen 
graag weten wat u van deze pagina’s vindt. Wij hebben 
daarom een vragenlijst opgesteld met 22 vragen. Het kost 
u slechts 10 minuten om in te vullen. Onder de inzenders 
verloten wij 20 VVV cadeaubonnen van € 10,- (mits u 
uw naam en e-mail en telefoonnummer wilt delen met 
ons). Alvast dank voor uw medewerking!
De vragenlijst kunt u tot en met 11 augustus 2021 invullen 
via www.meierijstad.nl/lezersonderzoek. 

TIP VOOR DEZE ZOMER: VAREN OP DE AA

Deze zomer kunnen inwoners en bezoekers een vaartocht 
met de fluisterboot op de Aa maken. Stap op de Markt in 
Veghel aan boord van de fluisterboot. Laat u meevoeren 
over de Aa, langs de groene Aa-Broeken. De schipper 
deelt verhalen die in het landschap verborgen liggen. 
Onderweg komt u langs de spoorbrug van het Duits Lijntje. 
Na een tocht van een half uur gaat u bij het historische 
landgoed Zwanenburg weer aan wal. Vanaf daar is het een 
kwartier wandelen naar de Kilsdonkse Molen. U kunt vanaf 

de Kildonkse Molen 
ongeveer in een uur terug 
wandelen naar Veghel of 
u neemt een retourvaart 
met de fluisterboot, dat 
kan natuurlijk ook. De 
boot is geschikt voor 6 
personen. Reserveren 
van de fluisterboot kan 
via 
www.bezoekmeierijstad.
nl/wat-te-doen/
fluisterboot-veghel

GEZOCHT: YOUNG LEADERS

In september starten we weer in onze gemeente met het 
opleidingsprogramma “Young Leaders in Meierijstad”. Een 
ontwikkelingsprogramma voor jongeren tussen de 16 en 27 
jaar, die een bijdrage willen leveren aan de maatschappij. 

Young Leaders is een opleidingsprogramma voor jongeren 
die een steuntje in de rug kunnen gebruiken als het gaat 
om het benutten van talenten. 
Unieke kansen voor jongeren die leren verantwoordelijkheid 
te nemen, zelfstandig leren werken, meer zelfvertrouwen 
krijgen en zich tevens verantwoordelijke gaan voelen 
voor hun leefomgeving. Naar eigen keuze ontwikkelen ze 
binnen hun talent van sport, kunst of cultuur een activiteit 
die ze mogen inzetten in hun omgeving. 
Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor 
anderen maakt onze samenleving sterker.

Doe jij mee of wil je meer weten?
Stuur een appje of bel naar
Henry van Alebeek 06-11094584
Mailen kan ook: hvanalebeek@meierijstad.nl

PROEFVAK NIEUWE BESTRATING MARKT SINT-
OEDENRODE

Komende week 
komt er een 
proefvak voor de 
bestrating van 
de Markt in Sint-
Oedenrode. Het 
proefvak komt ten 
zuidwesten van 
de kiosk te liggen. 
Het proefvak 
houdt in dat er 4 
parkeerplaatsen 
en een stuk rijbaan 
worden herstraat. 
Het patroon van de verharding krijgt een andere richting 
en er worden verschillende funderingen, voegen en 
parkeervakmarkering toegepast. Het proefvak blijft een 
half jaar liggen zodat we goed kunnen monitoren hoe de 
verschillende toepassingen zich houden en we op basis 
van de resultaten de goede keuze kunnen maken qua 
bestrating voor de gehele markt. De werkzaamheden 
starten maandagmorgen 2 augustus omstreeks 7.30 
uur en duren tot en met zondag 8 augustus (inclusief de 
uithardingstijd). De benodigde werkruimte (rood omlijnd) 
wordt vanaf zondagavond 1 augustus afgezet.

GRIJP UW KANS VOOR 1 AUGUSTUS EN DOE MEE
AAN WORLD CLEANUP DAY 2021 !

                                                                  
Op woensdag 15 en 
zaterdag 18 september kunt 
u meedoen aan de grootste 
opschoonactie van het jaar. 
We houden allemaal van een 
schone omgeving. Daarom 
maken we deze dagen samen heel Meierijstad schoon. 

Op World Cleanup Day ruimen we overal in de wereld 
zwerfafval op. Het is een dag waarop iedereen samen met 
hun buren, vereniging, de sportclub, school of collega’s 
hun buurt schoonmaken. 

Zo doet u mee:
•  Meld de schoonmaakactie aan voor 1 augustus via 

www.meierijstad.nl/cleanupday 
•  Ontvang gratis opruimmaterialen
•  Nodig zo veel mogelijk deelnemers uit
•  Ga samen aan de slag

De gemeente zorgt voor handschoenen, veiligheidshesjes, 
knijpers en afvalzakken, en natuurlijk voor iets lekkers als 
dank voor jullie deelname. Ook halen we het zwerfafval 
gratis voor je op.

Doe mee en meld je school, (buurt) vereniging, club, 
vriendengroep of bedrijf vóór 1 augustus aan. Tijdens het 
opruimen hanteren we de richtlijnen van het RIVM.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Hulst 3 bouwen van een garage
Damianenweg 24B plaatsen van een woonunit
Sluitappel 13 plaatsen van een bijgebouw

Evenementenvergunning
Dorpsplein 2 t/m 4 oktober 2021 Kermis 

Olland

VERLEENDE VERGUNINGEN

Omgevingsvergunning 

Driekant 
ongenummerd (2)

bouwen van een woning en een 
bijgebouw en het aanleggen van 
een inrit

Eerschotsestraat 101 kappen van 14 bomen
Langesteeg 18 aanleggen van een tweede inrit
Donte 3 maken van een conditiebepaling 

(vergunningsvrij)

VERDAGINGSBESLUITEN

Kerkdijk-Zuid 7 bouwen van een bijgebouw 
t.b.v. een bed and breakfast

Dommelstraat 18 bouwen van een café/zaal
Borchmolendijk 29 kappen van 15 bomen
Lieshoutseweg 68 tijdelijk wonen in de garage
Liempdseweg 
ongenummerd

herstellen van leembossen

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.


