
CORONATOEGANGSBEWIJS

1,5 meter afstand houden is per 25 september niet meer 
verplicht. Bij bezoek aan plekken waar het drukker is, 
zoals de horeca, evenementen, poppodia, theaters en 
bioscopen, heeft u een coronatoegangsbewijs nodig. Een 
coronatoegangsbewijs krijg je als je gevaccineerd bent of 
een herstelbewijs hebt of een testbewijs (maximaal 24 uur 
oud) hebt.

Coronatoegangsbewijs
Download het coronatoegangsbewijs met uw DigiD op 
uw telefoon via de coronacheck app of print deze via 
www.coronacheck.nl/print of bel voor 
toezending per post 0800-1351.

Meer informatie leest u  hierover op 
www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

TERUGBLIK COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE
EN BEDRIJFSVOERING 16 SEPTEMBER 

Bent u benieuwd hoe de commissie 
Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering 
verlopen is? Wilt u weten wat er besproken 
is? U kunt de vergaderingen terugkijken via 
www.meierijstad.nl/videoregistraties.

RAADSVERGADERING 30 SEPTEMBER 

De raad neemt op 30 september een besluit over de 
onderwerpen die op 16 september in de commissie 
Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering zijn behandeld. De 
commissie heeft advies uitgebracht hoe de agendapunten 
in de raad te behandelen (hamer- of bespreekstuk). Een 
hamerstuk betekent dat fracties akkoord zijn met het 
voorstel. In de raad wordt hierover niet meer gesproken. 
Een bespreekstuk wordt wel in de raad besproken. 
Amendementen en moties worden bij de vergaderstukken 
geplaatst. Zie www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

Publiek
Vanwege de versoepelde maatregelen is het vanaf 25 
september weer mogelijk om tijdens raadsbijeenkomsten 
publiek te ontvangen. 
De raadsvergadering is in het bestuurscentrum van 
Meierijstad, Burgemeester Wernerplein 1 te Sint-
Oedenrode. Aanvangstijd is 19.30 uur.
Het is ook mogelijk om de raads-
ver gadering, zoals gebruikelijk,  via 
de livestream (www.meierijstad.nl/
videoregistraties) te volgen.
Voor actuele informatie kijk op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

Op de agenda staat:

Het afscheid van de huidige kinderburgemeester en 
installatie nieuwe kinderburgemeester

Benoeming burgercommissieleden
- Voorstel is om de heer A. Dominicus (fractie VVD) en 

de heer B. Hoogervorst (fractie Hart) te benoemen tot 
burgercommissielid. 

Aanwijzing accountant controle jaarrekening 2022 
gemeente Meierijstad
- De overeenkomst voor accountantsdiensten loopt 

volgend jaar juni af. Met de huidige accountant zal een 
nieuwe overeenkomst worden aangegaan. Voorstel is 
om KSG Registeraccountants B.V. als accountant aan 
te wijzen voor de controle van de jaarrekening 2022 
gemeente Meierijstad. 
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G E M E E N T E  M E I E R I J S T A D N I E U W S

Klachten? 

Blijf thuis en laat je
direct testen.

Testen1,5 meter blijft een
veilige afstand.

Schud geen handen.

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Luchten

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs
Er zijn genoeg mensen gevaccineerd om de coronamaatregelen te versoepelen. 1,5 meter afstand houden 
is per 25 september niet meer verplicht. Bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals de horeca, 

evenementen, poppodia, theaters en bioscopen, heb je een coronatoegangsbewijs nodig.

Horeca, zoals cafés, restaurants en sportkantines

Hier heb je per 25 september een 
coronatoegangsbewijs nodig:

Evenementen, zoals festivals, feesten en 
professionele sportwedstrijden

Buiten: geen maximaal aantal bezoekers.

Binnen met vaste zitplaats: geen maximaal aantal
bezoekers.

Binnen zonder vaste zitplaats: maximaal 75% van de
reguliere capaciteit en toegestaan tot 0.00 uur.

Open tussen 6.00 uur ’s ochtends en 0.00 uur ‘s avonds.

Entertainment toegestaan.

Geen maximaal aantal bezoekers.*

Kunst en cultuur, zoals poppodia, theaters en
bioscopen

Geen maximaal aantal bezoekers.*

14 september 2021

Stap 1   Ga naar de CoronaCheck-app.

Stap 2   Login met DigiD of vul de ophaalcode in.

Stap 3   Haal je vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs op.

Stap 4   Als je bewijs is opgehaald, krijg je een unieke QR-code.
Dit is je coronatoegangsbewijs.

Stap 5   Toon je coronatoegangsbewijs en je identiteitsbewijs op
de locatie waar een corona toegangsbewijs verplicht is.

Zo werkt het coronatoegangsbewijs

Liever een papieren coronatoegangsbewijs? Ga naar
CoronaCheck.nl/print.

Heb je geen vaccinatiebewijs of herstelbewijs? Laat je uiterlijk 24
uur van tevoren gratis testen via testenvoortoegang.nl.

Mondkapjesplicht

In het openbaar vervoer.

In het professioneel personenvervoer.

Op aangewezen plekken op vliegvelden en in vliegtuigen.

Thuiswerkadvies

Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is.

*   Voor evenementen binnen zonder vaste zitplaats geldt: maximaal 75%
van de reguliere capaciteit en toegestaan tot 0.00 uur.

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl



Waarom is de Basisregistratie Personen belangrijk?
De overheid heeft juiste gegevens nodig over haar burgers. 
Bijvoorbeeld om een paspoort, een identiteitskaart of 
een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag 
stemmen bij verkiezingen, om uitkeringen te verstrekken 
en om gemeentelijke belastingen te heffen. Maar ook 
organisaties zoals de Belastingdienst, uitkeringsinstanties 
en pensioenfondsen gebruiken uw persoonsgegevens om 
hun beslissingen goed af te stemmen op uw situatie.

Hoe komt de overheid aan persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die u zelf moet doorgeven, bijvoorbeeld 
als u verhuist, een kind krijgt, in het buitenland trouwt of 
als een familielid van u overlijdt. Maar sommige gegevens 
worden automatisch opgenomen of veranderd. Als u 
bijvoorbeeld in Nederland trouwt, dan geeft de ambtenaar 
van de burgerlijke stand dit door aan de woongemeente.

Als u in Nederland wilt komen wonen
Komt u vanuit het buitenland en wilt u langer dan vier 
maanden in Nederland verblijven? Dan moet u binnen vijf 
dagen na uw vestiging in Nederland uw verblijf en adres 
aangeven bij de gemeente waar u verblijft. Uw verblijf in 
Nederland moet wel rechtmatig zijn. Dit wil zeggen dat u 
de Nederlandse nationaliteit hebt, de nationaliteit van een 
lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische 
Ruimte of Zwitserland, of een geldige verblijfsstatus.

Uw rechten
Welke rechten heeft u?
• Iedereen die zich voor het eerst laat inschrijven in de 

BRP krijgt een gratis afschrift.
• U mag uw eigen gegevens in de BRP altijd inzien bij 

uw gemeente. Dit is gratis. Als u een 
afschrift op papier wilt, betaalt u daar 
een vergoeding voor. 

 U kunt uw gegevens ook inzien op 
 www.mijn.overheid.nl.
• Als ingezetene heeft u het recht om 

de achternaam te gebruiken van uw (voormalige) 
huwelijkspartner of geregistreerd partner. Dit heet 
‘naamgebruik’. Op uw paspoort, identiteitskaart of 
rijbewijs blijft uw eigen achternaam staan.

• Als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ze 
laten corrigeren of aanvullen. De gemeente vraagt u dan 
naar bewijsstukken.

• U kunt de gemeente verzoeken om uw gegevens niet 
door te geven aan bepaalde instanties. 

• U kunt aan de gemeente waar u bent ingeschreven 
een overzicht vragen van de instanties waaraan uw 
gegevens de afgelopen jaren zijn verstrekt. Dit overzicht 
is gratis. Voor een globaal overzicht 
van het soort instanties waaraan uw 
gegevens kunnen worden verstrekt, 
kunt u terecht op de website 

 www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

Uw plichten
Welke plichten heeft u als burger?
• U moet zich bij contact met de overheid altijd kunnen 

legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
• Als u zich vanuit het buitenland in Nederland vestigt, moet 

u binnen vijf werkdagen na uw vestiging in Nederland 
uw verblijf en adres aangeven bij de gemeente waar u 
verblijft.

• Als u binnen Nederland verhuist, moet u binnen vier 
weken vóór of uiterlijk vijf dagen na de verhuizing uw 
adreswijziging doorgeven.

• Als u voor langere tijd, meer dan acht maanden, in het 
buitenland gaat verblijven, moet u dit binnen vijf dagen 
vóór uw vertrek aangeven bij de gemeente waar u woont. 

• Als uw woongemeente dat vraagt, bent u verplicht 
nadere inlichtingen te geven over uw gegevens die zijn 
opgenomen in de BRP.

• Als uw persoonlijke gegevens veranderd zijn tijdens uw 
verblijf in het buitenland (u bent getrouwd of u heeft een 
kind gekregen), moet u ervoor zorgen dat u de originele 
documenten over deze verandering kunt laten zien.

Hamerstukken
• Kosten opsporen en ruimen explosieven Tweede 

Wereldoorlog en indiening aanvraag suppletie-
uitkering 

• Bestemmingsplannen: 
* Buitengebied Sint-Oedenrode: 
* Lieshoutsedijk 13  
* Koeveringsedijk ongenummerd   
* Herziening Damianenweg 24 

• Bestemmingsplan Landelijk gebied, herziening 
Lieseind 8, Schijndel 

• Bestemmingsplan Boxtelseweg 38, Schijndel 
• Verordening Bedrijveninvesteringszones Sint-

Oedenrode 2022-2026
• Bestemmingsplan Zijtaart-Zuid  
• Bestemmingsplan Vlas en Graan – Stadhuisplein,     

deelgebied 1 Veghel 
• Resterend bedrag uitvoeringskrediet van  

€ 2.000.000,- voor versterking robuuste  
groenblauwe structuren

Bespreekstukken
- Bestemmingsplan verplaatsing AH en beeldkwaliteitsplan 
Albert Heijn Borchmolendijk Sint-Oedenrode

Motie vreemd aan de orde
SP: Collectieve en andere woonvormen

UIT DE RAAD GELICHT

Bestemmingsplan Buitengebied Sint-Oedenrode, 
Lieshoutsedijk 13
Om de paardenhouderij op dit adres planologisch-juridisch 
te borgen wordt voorgesteld om de bestemming ‘Agrarisch’ 
te wijzigen in ‘Agrarisch’ met de nadere functieaanduiding 
‘gebruiksgerichte paardenhouderij’. Er zal voor deze 
activiteit een maximale oppervlakte van 900 m2 aan 
bedrijfsbebouwing worden toegestaan. Tevens zijn de 
initiatiefnemers van plan om de bestaande bedrijfswoning 
te slopen en op een andere plaats op het perceel een 
nieuwe bedrijfswoning te bouwen.

Bestemmingsplan Buitengebied Sint-Oedenrode, 
Koeveringsedijk ongenummerd
Door vaststelling van dit bestemmingsplan kunnen twee 
vrijstaande woningen worden gebouwd in het kader van 
de Ruimte-voor-Ruimte regeling.

Bestemmingsplan Boxtelseweg 38 te Schijndel
Dit bestemmingsplan maakt het omzetten van de 
bestemming ‘Wonen’ naar ‘Bedrijf’ mogelijk. Hierdoor kan 
in de bestaande bebouwing een lifestyle & health centrum 
worden ontwikkeld.

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

30 september: Raadsvergadering
7 oktober       : Agendacommissie
14 oktober     : Beeldvormende avond

INFORMATIE GRIFFIE

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

DE BASISREGISTRATIE PERSONEN
 
Iedereen heeft de plicht om een geboorte of een 
verhuizing aan te geven bij de gemeente. Maar wat doet de 
overheid eigenlijk met al die gegevens van haar burgers? 
Hieronder leest u welke persoonsgegevens er zoal in de 
Basisregistratie Personen staan en waar ze voor gebruikt 
worden. We zetten uw rechten en verplichtingen op een 
rij. Ook als u zich vanuit het buitenland voor langere tijd 
in Nederland wilt vestigen, leest u hieronder hoe dit gaat.

In de volgende situaties kan uw inschrijving niet 
direct plaatsvinden in de gemeente:
• Als u geen geldige verblijfsstatus heeft, 

moet u eerst een verblijfsvergunning 
aanvragen bij de loketten voor 
vreemdelingen (IND-loketten). Meer 
informatie hierover vindt u op www.ind.nl.

• Als u asiel heeft aangevraagd en in een 
asiel- of opvangcentrum verblijft, registreert dit centrum 
uw verblijf in Nederland de eerste zes maanden. 

• Als u op één van de Caribische eilanden van het 
Koninkrijk heeft gewoond, moet u aantonen dat u zich 
daar hebt laten uitschrijven. 

• Wilt u ook uw partner en/of kinderen laten inschrijven, dan 
moeten zij allemaal meekomen naar het gemeentehuis.

Inschrijven als niet-ingezetene
Komt u vanuit het buitenland en wilt u korter dan vier 
maanden in Nederland verblijven? 
Kijk dan voor meer informatie op https://
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
privacy-en-persoonsgegevens/vraag-
en-antwoord/waar-registratie-niet-
ingezetenen-rni

Vragen over de BRP?
Neem contact op met het werkatelier Burgerzaken 
van de gemeente Meierijstad. Dit kan via mail naar 
info@meierijstad.nl of telefonisch via 
14 0413. Deze en meer informatie 
is terug te lezen via de volgende 
link: https://www.rijksoverheid.nl/
documenten/brochures/2014/11/11/
informatieblad-basisregistratie-personen 

 

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Noordelijke randweg plaatsen van lichtmastreclame

VERLEENDE VERGUNINGEN

Omgevingsvergunning
Jekschotseweg 
ongenummerd 
(perceel 543)  

kappen van bomen

Damianenweg 24B plaatsen van een woonunit
Houtsestraat 15 plaatsen van een tijdelijke 

woonunit
Beatrixstraat 39  maken van een inrit
Leerlooierspad 3 wijzigen van inrit

Standplaatsvergunning 
Markt  standplaatsvergunning voor 

oliebollenkraam

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITEN-
BESLUIT MILIEUBEHEER

Heerlijkheidsweg 4 beëindiging van varkenshouderij 
en voorzetten van bestaand 
akkerbouwbedrijf

ONTVANGEN MELDINGEN MOBIELE 
PUINBREKER

Weverspad 1 mobiel breken 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.


