
Op deze pagina’s zijn verschillende QR codes te vinden. 
Als u met uw mobiele telefoon deze QR code met de 
camera scant, komt u meteen op de website waar u 
meer informatie kunt vinden over het onderwerp.

RAADSBIJEENKOMSTEN SEPTEMBER

Vanwege de 1,5 meter afstand is er helaas nog 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/vergaderkalender. 
 
De raadsbijeenkomsten zijn in het bestuurscentrum 
van Meierijstad, Burgemeester Wernerplein 1 te Sint-
Oedenrode. Aanvangstijd is 19.30 uur.

Terugblik beeldvormende avonden 8 en 9 september 
Bent u benieuwd hoe de beeldvormende avonden zijn 
verlopen? Wilt u weten wat er besproken is? 
U kunt de vergaderingen terugkijken via 
www.meierijstad.nl/videoregistraties. 
Bij het terugkijken, kunt u kiezen voor automatische 
ondertiteling via de volgende knop: 

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN 
BEDRIJFSVOERING 16 SEPTEMBER  

Op de agenda staat:
•  Kosten opsporen en ruimen explosieven Tweede 

Wereldoorlog en indiening aanvraag suppletie-
uitkering *

•  Bestemmingsplannen:
• - Buitengebied Sint-Oedenrode:
  * Lieshoutsedijk 13 *
  * Koeveringsedijk ongenummerd * 
  * Herziening Damianenweg 24 *
• Landelijk gebied, herziening Lieseind 8, Schijndel *
• Boxtelseweg 38, Schijndel *
• Bestemmingsplan Zijtaart-Zuid *
• Verplaatsing AH en beeldkwaliteitsplan Albert Heijn 

Borchmolendijk Sint-Oedenrode
• Vlas en Graan – Stadhuisplein, deelgebied 1 Veghel 
•  Verordening Bedrijveninvesteringszones Sint-

Oedenrode 2022-2026*
•  Resterend bedrag uitvoeringskrediet van  

€ 2.000.000,- voor versterking robuuste  
groenblauwe structuren

*  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. 

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ

Vanwege een gebrek aan agendapunten is er geen 
commissie Mens en Maatschappij. 

RAAD 30 SEPTEMBER

De raad neemt op 30 september een besluit over de 
onderwerpen die op 16 september in de commissie 
Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering worden behandeld. 
Ook staan de voorstellen ‘aanwijzing accountant controle 
jaarrekening 2022 gemeente Meierijstad’ en ‘benoeming 
burgercommissieleden’ op de agenda van de raad. 

Uit de raad gelicht
Bestemmingsplan ‘Sint-Oedenrode, verplaatsing AH’ en 
beeldkwaliteitsplan ‘Albert Heijn Borchmolendijk Sint-
Oedenrode’
Voor verplaatsing van Albert Heijn in Sint-Oedenrode 
van de Markt naar de Borchmolendijk is herziening van 
het geldende bestemmingsplan nodig. Tevens is een 
beeldkwaliteitsplan opgesteld. Er zijn 5 zienswijzen inge-
diend die aanleiding geven om het ontwerpbestemmings-
plan en het beeldkwaliteitsplan aan te passen. De raad 

wordt voorgesteld 
om beide plannen 
gewijzigd vast te 
stellen.

  
Oude en nieuwe 
situatie AH 
Sint-Oedenrode

Bestemmingsplan ‘Zijtaart-Zuid’
Om woningbouw in Zijtaart mogelijk te maken is een partiële 
herziening van het bestemmingsplan buitengebied nodig. De 
bestemming van de locatie wordt gewijzigd van ‘agrarisch’ 
naar ‘wonen’. Door vaststelling van dit bestemmingsplan 
kunnen (in twee fases) 85 woningen worden gebouwd. Er 
is 1 zienswijze ingediend. De raad wordt voorgesteld het 
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Bestemmingsplan “Vlas en Graan – Stadhuisplein, 
deelgebied 1” Veghel
Dit bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuw 
zwembad mogelijk. Tegelijkertijd wordt de bestemming 
‘Cultuur en ontspanning’ van het voormalige theater De 
Blauwe Kei verwijderd.
Er zijn 4 zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld 
om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

 
INFORMATIE GRIFFIE

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

WEEKENDAFSLUTING A50 VANAF VEGHEL
RICHTING EINDHOVEN

Komende weekend van 16 tot 20 september en van 24 tot 
en met 27 september is de A50 richting Eindhoven vanaf 
afslag Veghel (oprit 11) en Ekkersrijt (afrit 8) afgesloten 
vanwege onderhoudswerkzaamheden.

De afsluiting duurt van 16 september 
21.00 uur tot 20 september 05.00 uur 
en van 24 september 21.00 uur tot 
27 september 05.00 uur. Wilt u meer 
informatie over de omleiding, kijk dan op
www.meierijstad.nl/A50. 
 

DOET U MEE AAN HET BOODSCHAPPEN-
ONDERZOEK VAN MEIERIJSTAD?

De gemeente wil graag weten waar inwoners bood-
schappen doen en hoe tevreden ze zijn over de 
winkelgebieden. Daarom doen we mee met het onderzoek 
dat door I&O Research en bureaus BRO en BSP in 
opdracht van de Provincies Noord-Brabant, Noord-
Holland, Utrecht en Zuid-Holland wordt uitgevoerd.

Begin september ontvangt een groot deel 
van de huishoudens een uitnodiging om 
aan het onderzoek deel te nemen. Krijgt 
u geen brief, maar wilt u graag meedoen? 
U kunt de vragenlijst ook invullen via 
www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. 
 
Het is belangrijk dat er zo veel mogelijk inwoners de 
vragenlijst invullen. De uitkomsten van het onderzoek 
geven ons inzicht in het koopgedrag van onze inwoners. 
We hebben dan inzicht in onze centra, of deze nog wel zo 
functioneren als we denken. Misschien moeten we zaken 
gaan aanpakken als we de uitkomsten krijgen. Of krijgen 
we goede ideeën aangereikt, waardoor onze gemeente een 
nog betere, leukere en prettigere plek om te verblijven wordt. 

Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 100 
Horeca Cadeaukaarten van 25 euro verloot.

Meer informatie
Voor meer informatie over het onderzoek 
is er de website www.kso2021.nl . 
Daar staat onder andere een kort filmpje 
met uitleg over het onderzoek. 
Mailen kan naar info@kso2021.nl. 
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DUURZAAMHEID: INWONERS AAN HET WOORD

In deze rubriek 
vertellen inwoners 
van Meierijstad over 
hun ervaringen met 
het verduurzamen 
van hun woning. 
Deze week is Nol 
van Laarhoven uit 
Veghel aan het 
woord.

Voorkennis duurzaamheid
Nol: “Ik woon sinds 2000, samen met mijn echtgenote, 
in een vrijstaande woning uit 1957 in Veghel. Toen wij 
deze woning betrokken, was er recent verbouwd, waarbij 
enkele isolatiemaatregelen zijn toegepast. Kennis over 
verduurzaming verzamelde ik vaak zelf via internet en 
gesprekken met installateurs en leveranciers. Ook hebben 
we een energieadvies afgenomen bij Brabant Woont Slim.’’

Waarom duurzamer leven?
‘’De belangrijkste reden om duurzaamheid voorop te 
stellen is onze bijdrage aan een duurzamere samenleving. 
Wij lezen ook de berichten in de media, zoals vermindering 
van ijs op de noord- en zuidpool en het gat in de ozonlaag. 
U moet doen wat in uw vermogen ligt om de wereld 
ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden. 
Overigens is het natuurlijk wel leuk als de forse verlaging 
van energiekosten de investeringen op termijn gedeeltelijk 
terugbetalen.’’

Hoe bent u begonnen?
“Volgens mij is de beste start het goed isoleren van uw huis 
en daar zijn wij ook mee begonnen. Eerst het dak en daarna 
de spouwmuren. Daarna hebben we 25 zonnepanelen 
geplaatst, een inductiekookplaat aangeschaft en een 
hybride warmtepomp geïnstalleerd. Ook letten we bij de 
aanschaf van apparatuur op het energielabel. Sinds 5 jaar 
gebruiken we ook geen wasdroger meer.’
Op de website van Brabant Woont Slim zag ik dat er voor 
de gemeente Meierijstad de mogelijkheid bestond om 
een advies aan te vragen m.b.t. de duurzaamheid van de 
woning. Dat was een degelijk proces met een waardevol 
rapport. Met het rapport kan ik verder om de puntjes nog 
meer op de i te zetten.”

Welk advies zou u anderen geven?
‘’Als u wilt beginnen met duurzamer wonen zou ik adviseren 
u eerst zelf goed te oriënteren. Ga op zoek op internet, 
praat met vrienden, collega’s en schakel eventueel een 
adviseur in. Om de energiekosten te beperken is het heel 
goed om eerst uw huis goed te isoleren (dak, vloer en 
muren). Dat is een investering die zich 
ook snel terug betaalt. Maar het kunnen 
ook eenvoudige maatregelen zijn, 
zoals tochtgaten dichten of folie achter 
de verwarming. Denk ook aan zoveel 
mogelijk gebruik van LED-verlichting.’’

Bent u benieuwd hoe u uw woning 
energiezuiniger kunt maken? Kijk dan 
eens op www.duurzaammeierijstad.nl en 
www.brabantwoontslim.nl.

MAAIWERKZAAMHEDEN BUITENGEBIED

Het einde van de zomer nadert, de dagen worden weer 
korter en daarmee ook naar verwachting de groeikracht van 
de natuur. Dit betekent voor het onderhoud van de bermen, 
watergangen, struinpaden, diverse terreinen en waterpartijen 
dat we onze najaars maaironde gaan uitvoeren. Deze 
maaiwerkzaamheden vinden verspreid over de komende 
maanden en veelal buiten de bebouwde kom plaats. 

Wat betekent dit in de praktijk?
In het voorjaar van 2020 hebben we aan beide zijden 
van de wegen stroken gemaaid ten gunste van de 
verkeersveiligheid. In het najaar van 2020 hebben we 
aan dezelfde wegen aan enkel een zijde een strook 

gemaaid en de overliggende zijde in zijn geheel, inclusief 
watergang. Deze najaars bewerking draaien we in 2021 
om. Dit betekent dat nu de berm aan de andere zijde 
geheel gemaaid wordt, inclusief watergang en voor de 
overzijde enkel een strook.

Hoe ziet de planning eruit ?
In september zijn we gestart met het knippen van de 
hagen buiten de kom. In de periode hierop volgend, 
september/oktober, gaan we over tot het maaien van 
de bermen, verkeerskruisingen, diverse struinpaden en 
diverse terreinen. Hierna volgt het onderhoud van de 
watergangen en waterpartijen die starten eind oktober en 
medio december worden afgerond.

Wie voert dit werk uit?
Al deze werkzaamheden worden door onze opdracht-
nemers uitgevoerd. In het gebied van Sint-Oedenrode is 
dit J. van Esch B.V. en in de gebieden Schijndel en Veghel 
is dit van Berkel Landschap en Infra.

Als u vragen heeft of meer wil weten 
kunt u contact opnemen met het 
Klantcontactcentrum van de gemeente, 
telefoon 14 0413. Ten aanzien van 
de uitvoering kunt u ook een melding 
openbare ruimte maken via 
www.meierijstad.nl/melden of via de Mijngemeente app. 
 

REGELING MAATSCHAPPELIJKE 
PARTICIPATIE VOOR INWONERS MET 
LAAG INKOMEN

De regeling Maatschappelijke participatie is bedoeld 
voor inwoners met een laag inkomen. Het doel van deze 
regeling is mensen met een laag inkomen de mogelijkheid 
te geven om deel te nemen aan maatschappelijke, sociale, 
culturele, sport- en/of welzijnsactiviteiten en daarvoor een 
financiële bijdrage te geven.

Enkele voorbeelden zijn:
• abonnementen en (seizoen-)kaartjes voor: 

zwembaden, schouwburg, bioscoop, bibliotheek, 
musea en kunstuitleen

•  contributies voor sport-, zang-, ouderen- en 
buurtverenigingen, jeugd- en jongerenwerk, politieke 
partijen en vakbonden, hobbyclub en kosten 
sportattributen

•  cursusgelden voor her-, om- en bijscholing, 
volwasseneneducatie, kunstzinnige vorming, club- 
en buurthuisactiviteiten, emancipatieactiviteiten en 
ouderbijdragen

•  éénmalige activiteiten voor schoolreisjes en kampen, 
werkweken, excursies, uitstapjes zoals bezoek aan 
dierentuin en pretpark

Of u een bijdrage krijgt, hangt af van uw inkomen en 
vermogen. 
 
De bijdrage is voor de periode van één jaar en bedraagt voor 
een volwassen gezinslid  € 203,- en voor een kind € 275,-
Indien u vragen heeft over deze regeling dan kunt u altijd 
even contact opnemen met de afdeling Bijzondere Bijstand 
via het algemene telefoonnummer 14 0413. Zij kunnen u 
vertellen aan welke voorwaarden u moet voldoen om in 
aanmerking te komen voor deze regelingen.
Voor vragen kunt u ook terecht bij het minimaloket. Het 
minimaloket is op afspraak geopend op maandag en 
donderdag van 09.00 tot 15.00 uur in het gemeentehuis 
in Veghel. 

Of raadpleeg de website met 
onderstaande QR code op uw telefoon 
via de camera 
www.meierijstad.nl/
aatschappelijkeparticipatie

BRABANT EN MEIERIJSTAD GAAN VOOR NUL!

Alle weggebruikers hebben verschillende bestemmingen, 
maar één overeenkomstig doel: veilig thuiskomen. Hier 
bent u niet alleen zelf verantwoordelijk voor, u bent ook 
afhankelijk van andere weggebruikers. Want als iedereen 
zich bewust is van zijn of haar rol in het verkeer, komen we 
allemaal veilig thuis.

Om iedere weggebruiker bewust te maken 
van zijn of haar rol in het verkeer loopt de 
verkeersveiligheidscampagne ‘BRABANT GAAT VOOR 
NUL VERKEERSSLACHTOFFERS. JOUW ACTIE TELT.’ 
 

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Rijtvenweg 5 verbouwen van een 

recreatieruimte naar 
slaapkamers

Rijtvenweg 5 huisvesten van 
seizoenarbeiders

Kofferen 60 bouwen van een romneyloods
Laan van Mariëndael 
60

bouwen van een 
tuinoverkapping, erfafscheiding 
en een carport

Paulinastraat 76 bouwen van een carport

Evenementenvergunning
Kerkplein 14 november 2021 Intocht 

Sinterklaas

VERLEENDE VERGUNINGEN

Omgevingsvergunning
Kremselen 12 plaatsen van een rolpoort

Evenementenvergunning
Pastoor Smitsstraat 4 13 t/m 15 mei 2022 40 jarig 

Jubileum Ollandse Dorps Kapel
Schoor e.o. 9 oktober 56e ELE Rally 3e 

Historic Rally, 3e Cross Country 
Rally en 5e Shortrally

Pastoor Smitsstraat 4 1 t/m 5 oktober nevenactiviteiten 
Kermis Olland

Dorpsplein 2 t/m 4 oktober Kermis Olland

VERDAGINGSBESLUITEN

Sluitappel 13 realiseren van een bijgebouw

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Witte Bleek 6 a aanpassen van een vergunning 
van een varkenshouderij 

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.

Woning van Nol van Laarhoven


