
GRONDVERKOOP DOOR GEMEENTE

De gemeente wil grond verkopen aan de Brugstraat in Erp. 
Het gaat om het voorste gedeelte van kadastraal perceel 
E1686, gelegen tussen Brugstraat 22 en Molentiend 
2. De functie die voorzien is voor deze locatie is een 
maatschappelijke voorziening met als specifi eke functie 
huisartsenzorg. 

Meer informatie en de voorwaarden die van toepassing 
zijn, kunt u vinden op www.meierijstad.nl/uitgiftegrond. 
Als u vragen heeft of u bent geïnteresseerd in de grond, 
dan kunt u tot en met 21 juni a.s. contact opnemen met 
de gemeente door een e-mail te sturen aan grondzaken@
meierijstad.nl. 

NIEUW COLLEGE BENOEMD

Afgelopen donderdag zijn de wethouders tijdens de 
raadsvergadering benoemd. 
Twee wethouders, Coby van der Pas en Harry van Rooijen 
hebben afscheid genomen en twee wethouders, Johan 
van Gerwen en Jan van Burgsteden zijn nieuw benoemd.
Jan Goijaarts, Rik Compagne en Menno Roozendaal zijn 
opnieuw benoemd.

Op de foto van linksboven naar rechtsboven: Menno Roo-
zendaal, Rik Compagne, Jan van Burgsteden, Jan Goij-
aarts en Johan van Gerwen. Vooraan: Burgemeester Kees 
van Rooij en gemeentesecretaris Marijke Wilms

De portefeuilles zijn als volgt verdeeld:

Ir. C.H.C. (Kees) van Rooij, Burgemeester - Openbare 
orde en veiligheid  
Openbaar bestuur, intergemeentelijke samenwerking 
en externe betrekkingen, burgerzaken, veiligheid, 
crisisbeheersing, openbare orde, brandweer, 
communicatie, APV inclusief toezicht en handhaving, 
ODBN, klachtenbehandeling.

J.H.M. (Jan) Goijaarts, CDA, 1ste loco - Economie, 
fi nanciën, dienstverlening
Economie, agrarische sector, grondbedrijf, fi nanciën, ver-
gunningverlening, winkelcentra en markten, evenemen-
tenbeleid, internationale medewerkers, dienstverlening, 
bedrijfsvoering. Contactwethouder Schijndel.
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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

TERUGBLIK RAADSVERGADERING 19 MEI

In deze vergadering is het coalitieakkoord 2022 – 2026 
‘Thuis in Meierijstad’ besproken. Aansluitend zijn de 
wethouders voor deze raadsperiode benoemd:
- de heer J. Goijaarts (Economie, Financiën en Dienstverlening);
- de heer R. Compagne (Zorg, Volksgezondheid en Wonen);
- de heer J. van Burgsteden (Ruimtelijke ordening en 

infrastructuur);
- de heer J. van Gerwen (Sport, Onderwijs, Recreatie en 

Toerisme);
- de heer M. Roozendaal (Werk, Jeugd, Kunst, Cultuur en 

Energie).

Voorafgaand is afscheid genomen van mevrouw C. van der 
Pas en de heer H. van Rooijen (vertrekkende collegeleden). 
Verder stonden diverse benoemingen (waaronder die van 
twee burgercommissieleden) op de agenda. 

Bent u benieuwd hoe de raadsvergadering 
van 19 mei verlopen is? 
U kunt de vergadering terugkijken via 
www.meierijstad.nl/videoregistraties.

BEELDVORMENDE AVOND 1 JUNI 

Op het programma staat:

• Integriteit/bestuurlijke weerbaarheid
Een weerbare overheid en samenleving zijn essentieel 
om structureel tegendruk te bieden aan ondermijnende 
criminaliteit. Het gaat om de sluipende bedreiging van de 
integriteit van openbaar bestuur en bedrijfsleven, bestuurders 
en ambtenaren. Samen met de Taskforce-RIEC nemen wij u 
mee in dit onderwerp wat ons allen aan gaat.
• Polarisatie 
Polarisatie is het versterken van tegenstellingen tussen 
partijen of bevolkingsgroepen. In het openbaar bestuur 
krijgen wij ook steeds vaker te maken met polarisatie. 
Tijdens deze sessie gaan we in op het begrip polarisatie 
en hoe dit het functioneren in het openbaar bestuur raakt.

BEELDVORMENDE AVOND 2 JUNI

Op het programma staat:
Raadzaal
Stand van zaken op het gebied van Grondstoffen
Ingegaan wordt op lopende trajecten, zoals transitietraject/
veldproef milieustraat – kringloop – sociaal domein, 
maatwerk laagbouw, onderzoek afvalscheiding bedrijven 
en initiatief nascheiding.

Parallelle zaal
Adviesrecht en verplichte participatie bij buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten 
In welke gevallen wil de raad gebruik maken van het 
adviesrecht voor omgevingsvergunningen voor een 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit?
Welke activiteiten wil de raad aanwijzen waarbij participatie 
verplicht is?
Noot: terinzagelegging voor inspraak volgt nog. 

WILT U INSPREKEN?

Neem dan contact op met de griffi e (e-mail griffi e@
meierijstad.nl of tel. 14 0413). Er mag ingesproken 
worden op zowel geagendeerde als niet geagendeerde 
onderwerpen. 
• Beeldvormende avond 1 juni: aanmelding is mogelijk 

tot 31 mei, 12.00 uur. 
• Beeldvormende avond 2 juni: aanmelding is mogelijk 

tot 1 juni, 12.00 uur. 
De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

BIJWONEN VAN 
VERGADERINGEN/LIVE STREAM

De vergaderingen zijn openbaar en zijn in het 
bestuurscentrum van Meierijstad, Burg. Wernerplein 1 te 
Sint-Oedenrode. Aanvangstijd is 19.30 uur.
U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te 
wonen. U kunt de vergaderingen ook thuis live volgen via 
de livestream www.meierijstad.nl/videoregistraties. 
De vergaderingen zijn ook terug te kijken. 

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende 
avonden weten? Kijk eens op de gemeentelijke website 
(www.meierijstad.nl). Daar vindt u informatie over de 
gemeenteraad, raadsleden, burgercommissieleden, 
raadsbijeenkomsten, uitzendingen raadsbijeenkomsten 
etc.
Hebt u vragen? Neem dan contact op met de griffi e, telefoon 
14 0413 of e-mail griffi e@meierijstad.nl.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

Op donderdag 26 mei zijn wij gesloten in verband 
met Hemelvaart. Op vrijdag 27 mei zijn 
alle dienstverleningscentra gesloten. 
De milieustraten zijn geopend 
zoals normaal: www.meierijstad.nl/
openingstijden.

INZAMELDAG AFVAL IVM HEMELVAART

In verband met Hemelvaart wordt het afval niet opgehaald 
op donderdag 26 mei. De inhaaldag is zaterdag 28 mei.



H.J. (Rik) Compagne, HIER, 2de loco - Zorg, 
volksgezondheid, wonen 
Wmo, ouderen, welzijn, volksgezondheid, vrijwilligersbeleid, 
mantelzorg, wonen, gemeentelijk vastgoed, coördinatie 
leefbaarheid, inclusie, participatie. Contactwethouder 
Veghel.

J.T. (Jan) van Burgsteden, VVD, 3e loco - Ruimtelijke 
ordening en infrastructuur 
Verkeer, vervoer en waterstaat, beheer openbare ruimte, 
afvalstoffenbeleid en milieu, water- en natuurbeheer, 
nutsvoorzieningen, ruimtelijke ordening, vitaal 
buitengebied, Omgevingswet. Contactwethouder Zijtaart, 
Boskant, Olland, Keldonk, Boerdonk.

J.T.M.M. (Johan) van Gerwen, CDA, 4e loco - Sport, 
onderwijs, recreatie en toerisme
Sport (incl. accommodaties), onderwijs (incl. huisvesting) 
en leerlingenvervoer, leerplicht, kinderopvang en 
peuterspeelzalen, integrale kindcentra, recreatie en 
toerisme, monumenten en erfgoed. Contactwethouder 
Sint Oedenrode, Erp, Wijbosch.

M.H.B. (Menno) Roozendaal MSc, PvdA-GroenLinks, 
5e loco - Werk, jeugd, kunst en cultuur en energie
Werk en inkomen (participatiewet), arbeidsmarkt 
participatie en integratie, kunst en cultuur incl. 
lokale omroep, jeugd en jongeren incl. jeugdzorg, 
passend onderwijs, energietransitie, coördinatie 
duurzaamheid. Contactwethouder Eerde, Nijnsel, 
Mariaheide.

ENERGIETOESLAG AANVRAGEN

In verband met de sterke stijging van de energiekosten 
heeft het kabinet besloten om mensen een eenmalige 
tegemoetkoming in de energiekosten te geven van € 800,- 
. Alle mensen die een uitkering, bijzondere bijstand of 
minimaregeling van de gemeente Meierijstad ontvingen 
in de periode 1 januari en 31 maart 2022 hoeven niks te 
hoeft zelf niets te doen. U ontvangt automatisch € 800,- 
tegemoetkoming op de bij ons bekende bankrekening. Ook 
ouderen met een aanvullende inkomensvoorziening van 
de Sociale Verzekeringsbank krijgen de tegemoetkoming 
automatisch.
 
Ontvangt u geen uitkering van gemeente Meierijstad maar 
behoort u wel tot de minima? Dan kunt u vanaf 1 mei 2022 
een aanvraag hiervoor bij ons indienen. Dat kan tot 1 
november 2022.

De aanvraag kan worden ingediend 
via de website www.meierijstad.nl/
energietoeslag, maar wij bieden ook 
ondersteuning bij het invullen van de 
formulieren op diverse plekken fysiek in 
Meierijstad.
 
Locaties in Schijndel
• Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek. 

Locatie: Markt 20. Openingstijden: maandag van 14.00 
tot 17.00 uur en donderdag van 10.00 tot 17.00 uur. Bel 
voor een afspraak naar 073 54 93 337. 

 Voor meer informatie stuur een mail naar 
 contactmeierijstad@nobb.nl.
• Spreekuur Geld & zo Welzijn de Meierij. Locatie: ’t 

Spectrum, Steeg 9f, Schijndel. Openingstijden: dinsdag 
van 14.00 tot 16.00 uur en donderdag van 09.00 tot 11.30 
uur. Bel voor een afspraak 073 54 41 400.

• Formulierenbrigade gemeente Meierijstad. Locatie: ’t 
Spectrum in de spreekkamer van Welzijn De Meierij, 
Steeg 9f. Openingstijden: donderdag.

Locaties in Sint-Oedenrode
• Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek. 

Locatie: Deken van Erpstraat 1, Sint-Oedenrode.
  Openingstijden: dinsdag van 10.00 tot 17.00 uur. Bel voor 

een afspraak 0413 47 29 91. Voor meer informatie stuur 
een mail naar contactmeierijstad@nobb.nl .

• Sociaal spreekuur Welzijn de Meierij. Locatie: bibliotheek 
Sint Oedenrode, Deken van Erpstraat 1. Openingstijden: 
woensdag van 14.00 tot 16.00 uur. Bel voor een 
afspraak 073 54 41 400.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Lijsterbesstraat 13 vervangen van het bestaande 

dak en het plaatsen van een 
dakopbouw

Rijtvenweg (L157) plaatsen van een communicatie 
mast ten behoeve van het 
mobiele netwerk van KPN

Schijndelseweg 17 C  bouwen van een bedrijfspand
Schoorse  
Hoefstraat 7 

verlengen van een 
bedrijfsgebouw

Azaleastraat 3 , 3A 
en 3B 

wijzigen van de voorgevel

Broekdijk 14 maken van een inrit ten behoeve 
van een mantelzorgwoning

Liempdseweg 40 tijdelijk opslaan van 
recyclinggranulaten in de 
openlucht

Evenementenvergunning
Centrum Sint-
Oedenrode

26 juni 2022 - Jaarmarkt 

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Jekschotseweg 16 oprichten van een kantine en berging

Evenementenvergunning
Vresselseweg 33 01 juli t/m 03 juli Plattelands 

festival
Bremhorst 1 18 en 19 juni  - Pop & Colour 

Festival

ONTVANGEN MELDINGEN 
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Schijndelseweg 17 inkopen van planten, grondstoffen 
en potten, deels binnen inrichting 
maken van plantenbakken welke 
worden getransporteerd d.m.v. 
transportbussen of vrachtwagens 
naar locaties

Damianenweg 26 in gebruik hebben van een 
propaantank

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.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt 

• Formulierenbrigade gemeente Meierijstad. Locatie: in de 
bibliotheek aan de Markt bij Geld&Zo. Iedere woensdag 
van 14.00 tot 16.00 uur. Bel voor een afspraak 073 544 
14 00 van Welzijn De Meierij. 

Locaties in Veghel
• Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek.  

Locatie: Markt 1, Veghel. Openingstijden: maandag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 
tot 16.00 uur. Bel voor een afspraak 0413 34 27 05. Voor 
meer informatie stuur een mail naar contactmeierijstad@
nobb.nl .

• Formulierenbrigade gemeente Meierijstad. Locatie: 
Gemeentehuis te Veghel, Stadhuisplein 1. Openingstijden: 
maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
Bel voor een afspraak 14 0413.

MEIERIJSTAD ZOEKT NIEUWE 
KINDERBURGEMEESTER

“Ik heb een superleuk jaar gehad, heb 
veel gezien en gedaan. Kijk maar eens 
op mijn insta: www.instagram.com/

kinderburgemeestermeierijstad.”

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 jij 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 21 juni 
2022.

Ik hoop op veel reacties!

Groetjes,
Elin de Baaij
Kinderburgemeester Meierijstad

WIN GRATIS ENTREEKAART VOOR DE HUIS 
EN ENERGIEBEURS

Van 10 t/m 12 juni wordt de Huis en Energiebeurs in de 
Brabanthallen (‘s-Hertogenbosch) georganiseerd. Dé 
beurs om inspiratie voor duurzaam wonen op te doen.
Zo staat er bijvoorbeeld een levensgroot duurzaam 
modelhuis, kunt u informatie inwinnen over producten 
zoals zonnepanelen, warmtepompen en isolatiemateriaal 
én zijn er meer dan 100 duurzame specialisten aanwezig. 

 
Win gratis entreekaart
Ga naar www.bit.ly/energiebeurs22 
vóór 26 mei en maak kans op een gratis 
entreekaart (ter waarde van € 20,-). 
U ontvangt op 27 mei via de e-mail bericht 
of u een entreekaartje gewonnen heeft.
Meer informatie over de Huis-
en Energiebeurs. Ga naar 
www.huisenenergie.nl.

PARKEERGARAGE 
SCHIJNDEL TIJDELIJK 
GESLOTEN VANWEGE WERKZAAMHEDEN

Vanaf 23 mei t/m 17 juni is parkeergarage Lochtenburg 
gesloten. De gehele vloer van de parkeergarage De 
Lochtenburg wordt voorzien van een kunststof coating. 
Deze behandeling is noodzakelijk om de vloer te 
verduurzamen en stroever te maken. Omwonenden zijn 
per brief hierover geïnformeerd.


