GEMEENTE MEIERIJSTAD NIEUWS

UIT DE RAAD GELICHT
COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN
BEDRIJFSVOERING 13 JANUARI
3 Kolommen van 91,3 mm breed
Op de agenda staat: Lettertype Arial Regular
• Rekenkameronderzoek
‘Second
op Actieplan
Platte
tekstopinion
9 pt
Woningbouw: sneller en
ﬂ
exibel’
interlinie 12 pt
• NotitieSubkop
Reikwijdte
Detailniveau
voor windenergie
Arialen
Regular
9 pt interlinie
13 hoofdletter
gemeente Meierijstad
achtergrond blauw zoals voorbeeld
• Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad
• Deﬁnitieve Transitievisie Warmte, inclusief
uitvoeringsstrategie
• Huidige werkwijze onderhoud en beheer openbare ruimte.

NIEUWS UIT DE RAAD

AGENDACOMMISSIE 19 JANUARI
De agendacommissie stelt de vergadercyclus van februari vast.
De voorlopige agenda’s van de commissies (2 en 3 februari) en
BENOEMING
LIDworden
GEMEENTERAAD
MEIERIJSTAD
de raad
(17 februari)
hier besproken
en vastgesteld. De
vergaderstukken zijn te vinden op de gemeentelijke website. Let u
er op dat het om concepten gaat. Wijzigingen zijn niet uitgesloten.

BEELDVORMENDE AVOND 20 JANUARI
Op het programma staat:
•

NIEUWS UIT DE BUURT

Rekenkameronderzoek ‘Second opinion op Actieplan
Woningbouw: sneller en ﬂexibel’
Het onderzoek richt zich voornamelijk op de vraag of de gemeente
in haar versnellingsbeleid alles doet om te komen tot een snelle
realisatie van nieuwbouwwoningen in Meierijstad.
Voorstel is om de aanbevelingen over te nemen en waar mogelijk
te verankeren in het woningbouwbeleid of – beleidsuitvoering.
Deﬁnitieve Transitievisie Warmte, inclusief uitvoeringsstrategie
In de visie staat op hoofdlijnen hoe en
wanneer de woningen in Meierijstad
van het aardgas af kunnen. Voorstel
is om twee startwijken vast te stellen,
waarin we als eerste nader onderzoek
doen en een uitvoeringsplan maken.
Voorstel is om de visie vast te stellen.

VRAAG
VAN
DE WEEK
Reﬂ
ectiesessie
onderzoek
Rekenkamercommissie over
eenzaamheid
In deze interactieve sessie neemt onderzoeksbureau B&A
raadsleden mee in de wijze waarop het onderzoek naar
eenzaamheid is ingestoken en gaan daarover met hen in gesprek.
De opbrengsten leveren input voor aanscherping van kaders.

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

RAAD 27 JANUARI

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

De raad neemt op 27 januari een besluit over de onderwerpen
die op 13 januari in de commissie Ruimte, Economie en
Bedrijfsvoering worden behandeld. De commissie brengt advies
uit over hoe de agendapunten in de raad te behandelen (hamerof 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.
GEMEENTE MEIERIJSTAD
Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel
tel: 14 0413
Voor storingen kunt u
bellen 14-0413

www.meierijstad.nl
info@meierijstad.nl
@gemeentemeierijstad
@GemMeierijstad
@gemeentemeierijstad

Deze persoonlijke verhalen zijn zeer de
moeite waard. U luistert ze via
www.anchor.fm, Spotify en iTunes.
Zoeken op Meierijstad Mijmert.

VERANTWOORD STOKEN

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE
13 januari:
19 januari:
20 januari:
27 januari:

Wilt u inspreken?
Neem
dan contact NIEUWS
op met de grifﬁe (e-mail grifﬁe@meierijstad.nl of
OVERIG
tel. 14 0413). Er mag ingesproken worden op zowel geagendeerde
als niet geagendeerde onderwerpen. Aanmelding is mogelijk tot
19 januari, 12.00 uur. De spreektijd is maximaal vijf minuten per
inspreker.

In deze laatste aﬂevering komen Luuk en Tom zelf aan het woord:
waarom zeiden ze ja op de vraag om mee te werken aan de serie,
wat hebben ze geleerd, welke verhalen
maakten indruk op hen en wat nemen ze
mee in hun verdere leven en carrière?

Huidige werkwijze onderhoud en beheer openbare ruimte
Op verzoek van de raad zijn de afwegingen en keuzen voor
de huidige werkwijzen inzichtelijk gemaakt. Dat geldt ook voor
mogelijke varianten in toekomstige basiskwaliteit van het beheer
en onderhoud. Voorstel is om met de huidige werkwijzen in te
stemmen.

Routeplanner CO-2 reductie en verduurzaming
Maatschappelijk Vastgoed
Doelstelling is CO-2 neutraliteit/reductie in 2030. Wat is al
bereikt? Wat gaan we nog doen om het Maatschappelijk Vastgoed
te verduurzamen en daarmee bij te dragen aan realisatie van
de doelstelling? Tijdens de presentatie wordt ingezoomd op de
maatregelen, de tijdsplanning en de investeringen in een 18-tal
gebouwen uit de gemeentelijke vastgoedportefeuille.
•

basis inwoners van Meierijstad geïnterviewd en naar hun
persoonlijke ervaringen geluisterd. Verhalen die het verdienen
gedeeld te worden.

Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
Agendacommissie
Beeldvormende avond
Raadsvergadering

INFORMATIE GRIFFIE

Gebruikt u een houtkachel of vuurkorf stook dan bewust. Houd
rekening met uw omgeving en probeer overlast te voorkomen.
Het soort kachel, welk hout u gebruikt en hoe u stookt hebben
invloed op de hoeveelheid schadelijke stoffen in de lucht. Met
een paar veranderingen in de manier waarop u stookt, kun u de
uitstoot van schadelijke stoffen verminderen. Stook bijvoorbeeld
niet bij windstil of mistig weer en gebruik alleen droog en
onbehandeld hout. Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte
waar u stookt en laat het hout vanzelf uitbranden. Hier leest u hoe
u verantwoord stookt en wat te doen bij overlast door houtrook.
Bij welk weer niet stoken?
Het weer en de windrichting beïnvloeden de hoeveelheid uitstoot
en overlast door houtrook. Stook bijvoorbeeld niet bij windstil of
mistig weer. Bij deze weersomstandigheden blijven schadelijke
stoffen hangen en kan luchtvervuiling plaatselijk erger worden.

5 JAAR MEIERIJSTAD
Dit jaar bestaat gemeente Meierijstad vijf
jaar. Met een indrukwekkende ﬁlm blikken we,
samen met inwoners en ondernemers, terug
op 5 jaar Meierijstad.U kunt de ﬁlm bekijken
op www.meierijstad.nl/nieuwjaar of scan de
QR code.

LAATSTE AFLEVERING PODCAST
MEIERIJSTAD MIJMERT
Op zondag 9 januari verscheen de laatste aﬂevering van de
podcastserie Meierijstad Mijmert: coronaverhalen uit Meierijstad.
Ruim 37 indrukwekkende verhalen zijn het afgelopen jaar de
revue gepasseerd en nog steeds te beluisteren.
In de laatste aﬂevering zijn Tom Berkers en Luuk Glaap
geïnterviewd door Philip van den Brand (lid van het comité
Meierijstad Mijmert). Tom en Luuk, twee jonge journalisten uit
Meierijstad, hebben gedurende ruim 10 maanden op vrijwillige

www.stookwijzer.nu geeft advies hierover op
basis van de windkracht en luchtkwaliteit in uw
buurt.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) verzendt www.rivm.nl/stookalert
wanneer de weersomstandigheden te slecht zijn
voor houtrook. U kunt zich hiervoor aanmelden
via de website www.rivm.nl/stookalert.

GEMEENTE ONDERSTEUNT INNOVATIEVE IDEEËN
Bent u inwoner van Meierijstad en heeft u een innovatief idee wat
zorgt dat meer mensen mee kunnen doen in Meierijstad?
Doe dan een beroep op het nieuwe ideeënfonds. U maakt
kans op een bedrag van maximaal € 10.000,-. We hebben al
verschillende ideeën ﬁnancieel kunnen
ondersteunen, zoals:
• Thuis in Rooi (ontmoetingsplek in het
oude Rabobankgebouw) in centrum van
Sint-Oedenrode thuisinrooi.weebly.com

STANDPLAATS VACANT WEEKMARKT SCHIJNDEL
•

•

het herstel van de klokkentoren in Boskant
dorpsraadboskant.nl/nieuws/216

Op de bruisende zaterdagse weekmarkt in Schijndel is een
standplaats vacant van maximaal 14 meter. In het kader van de
branchering kunnen hier ondernemers op reageren die vallen
onder de branchering ‘Bloemen en Planten’.

de Kapel voor de Toekomst in Veghel
www.kapelvandetoekomst.nl

Ook kinderen hebben al verschillende ideeën ingebracht, zoals
koken voor de buurt, interactieve wandelroutes in Meierijstad,
een voorleesclub van OUD aan JONG, gesprekstegels op straat,
minituintjes in de openbare ruimte en lokale Guiness Book of
Records challenges.
Mocht u voor uw wijk of buurt innovatieve ideeën
hebben, dan horen wij het graag en wellicht
kunnen wij u ﬁnancieel hierbij ondersteunen.
Kijk voor meer informatie en voorwaarden op:
www.meierijstad.nl/ideeenfonds.

Wilt u in een oogopslag zien wanneer uw afval in 2022 wordt
opgehaald? Kijk dan op www.mijnafvalwijzer.nl,
vul uw postcode en huisnummer in en klik dan in
het menu op jaaroverzicht en klik dan op PDF
downloaden. Deze PDF kunt u opslaan of
afdrukken.

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele tarieven van
2022:
Rijbewijs
Nieuw rijbewijs of verlenging rijbewijs
Spoedaanvraag nieuw rijbewijs of verlenging
Vermissing rijbewijs

€ 41,60
€ 75,70
€ 29,-

Paspoort
Paspoort voor volwassenen vanaf 18 jaar
Spoedaanvraag paspoort volwassenen vanaf 18 jaar
Paspoort voor jongeren tot 18 jaar
Spoedaanvraag paspoort voor jongeren tot 18 jaar

€ 75,80
€127,40
€ 57,30
€108,90

Kosten afvalinzameling (afvalstoffenhefﬁng)
Vaste kosten per perceel per jaar:
ledigen GFT (140 liter en 240 liter)
bedrag per lediging 40 liter restcontainer:
bedrag per lediging 80 liter restcontainer:
bedrag per lediging 140 liter restcontainer:
bedrag per lediging 240 liter restcontainer:
ondergrondse verzamelcontainer 30 liter,
per storting:
ondergrondse verzamelcontainer 60 liter,
per storting:
bovengrondse verzamelcontainer,
bovenop vastrecht, per maand
Onroerende zaakbelasting
Eigenaar woning
Eigenaar bedrijfspand
Gebruiker bedrijfspand

YOUNG LEADER WIJ ZOEKEN JOU!

€ 68,50
€120,10
€ 36,90

€ 150,gratis
€ 2,50
€
5,€ 8,75
€ 15,-

Ben jij tussen de 16 en 27 jaar? En wil jij iets tofs organiseren
voor jouw buurt of dorp?
Wil je leren samenwerken, presenteren en organiseren?
Meld je dan aan bij een van de jongerenwerkers van Meierijstad
of stuur een berichtje naar Perry van der Wal 06-14342424.

€ 1,80
€ 3,75
€

10,-

Rioolhefﬁng eigenaardeel
% van de WOZ-waarde:
Eigenaar (woning en niet-woning) 0,03666% (max € 5.000,-)
Rioolhefﬁng gebruikersdeel
bewoond door één persoon
€ 52,80
bewoond door twee of meer personen
€ 64,80
Gebruiker bedrijfspand: bij een afgevoerde hoeveelheid
water:
1 t/m 500 m3
€ 64,80
501 t/m 1.000 m3
€ 132,1.001 t/m 2.000 m3
€ 264,2.001 t/m 5.000 m3
€ 516,5.001 t/m 10.000 m3
€ 948,10.001 t/m 20.000 m3
€ 1.524,20.001 t/m 50.000 m3
€ 2.136,50.001 t/m 100.000 m3
€ 2.556,Meer dan 100.000m3
€ 2.808,-

Omgevingsvergunning
Hoek 10 A te Erp

plaatsen van een warmtewisselaar
en anders bouwkundig uitvoeren
van de luchtwasser en uitbreiding
van de biggenstal

Heuvelberg 17 te Erp

bouwen van een nieuwe schuur
met tuinkamer en carport

Erpseweg 11

verplaatsen van een
bedrijfshal, aanleggen van
een inrit, verplaatsen van
keerwanden, vergroten van
waterbergingsvoorziening en het
wijzigen van bedrijfsactiviteiten

Molenwieken 3

vervangen van kozijnen

De Scheifelaar
ongenummerd (539)

bouwen van een woning

Lage Biezen (perceel
VHL 00-P-1142)

plaatsen van een slagboom
(vergunningsvrij)

VERDAGINGSBESLUITEN
Krijtenburg 6

bouwen van een loods

Voorhei 2

oprichten van een bedrijfsgebouw

Jekschotstraat 10

plaatsen van een woonunit

Spoorven 150

bouwen van een carport

De Scheifelaar
plaatsen van een woonunit
ongenummerd (N2897)
De Scheifelaar 511

plaatsen van een woonunit

Buitendreef 169

aanpassen van de erfafscheiding

Past. van Haarenstraat
25

plaatsen van een woonunit

Hagelkruisstraat 2 te
Erp

uitbreiden van een woning en
vervangen van gevelkozijnen

Kruigenstraat
(ongenummerd)

plaatsen van een woonunit

Buitendreef 71

bouwen van een carport

Krijtenburg 18

splitsen en verbouwen van een
woonboerderij

Krijtenburg
ongenummerd (18A)

splitsen en verbouwen van een
woonboerderij

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

€ 88,50

% van de WOZ-waarde:
0,10194 %
0,20384 %
0,19457 %

Kijk voor de overige tarieven op onze website
https://www.meierijstad.nl/Alle_onderwerpen/
Belastingen/Tarieven/Tarieven_2022

Indien u interesse heeft kunt u zich inschrijven
via het digitale formulier welke te vinden is
op www.meierijstad.nl/standplaats of scan
onderstaande QR code.

AFVALOPHAALSCHEMA 2022

TARIEVEN 2022
GEMEENTELIJKE PRODUCTEN EN DIENSTEN

Identiteitskaart
Identiteitskaart volwassenen vanaf 18 jaar
Spoedaanvraag identiteitskaart
volwassenen vanaf 18 jaar
Identiteitskaart voor jongeren tot 18 jaar
Spoedaanvraag identiteitskaart voor jongeren
tot 18 jaar

Heeft u belangstelling, dan kunt u reageren t/m 19 januari. Bij
meerdere inschrijvingen gelden de selectie
criteria zoals opgenomen in Hoofdstuk 2 artikel
5 van de marktverordening. De volledige
marktverordening
leest
u
op
https://
lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR610722/3
of scan onderstaande QR code.

VERLEENDE VERGUNNINGEN

PUBLICATIE VERGUNNINGEN
BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Eisenhowerweg 13

herbouwen van een bestaande hal

De Stad 7 A

aanbouwen van een carport

Havelt ongemummerd
kavel 3

plaatsen van een tijdelijke
woonunit

De Coevering 5 A

aanleggen van padelbanen

Havelt ongenummerd N
2805

plaatsen van een tijdelijke
woonunit

Wilbert Kerkhofstraat
ongenummerd te Erp

bouwen van een woning met
bijgebouw

Veghelsedijk 11 te Erp

ontwikkelen van nevenactiviteiten
en gewijzigde uitvoering van
gevels

N.C.B.-laan 117 C

aanpassen van de vergunde
waterstoﬁnstallatie en verplaatsen
aﬂeverzuil waterstof kenmerk

Melisselaar 6

realiseren van een aanbouw achter
aan de woning

Hoeksehei 8 te Erp

herbouwen en renoveren van een
boerderij

Wilsvoortweg 3

verhogen van de bezetting van
personen en brandveilig gebruik

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
De Coevering 5 A

hebben en houden van een tennispadelpark

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.

MijnGemeente app
Ziet u een mankement in uw
woonomgeving?
Geef het gemakkelijk met uw
smartphone door.
Download de gratis MijnGemeente app.

Download de app
De app is beschikbaar voor Android en Apple.
Voor het doen van een melding hoeft u alleen
de eerste keer uw persoonsgegevens in de app
in te voeren.

Voorbeelden van meldingen die u met de
app kunt doen
• een losliggende stoeptegel
• kapotte verlichting
• zwerfvuil
• vernielingen aan vuilnisbakken of

