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Vanwege de Coronamaatregelen is er 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.

TERUGBLIK RAADSVERGADERING

NIEUWS UIT DE RAAD

Bijna alles weer open

Per 26 januari gaat bijna alles weer open tot 22.00 uur, ondanks de risico’s.
Juist daarom is het belangrijk om je aan de algemene maatregelen te houden.
BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD
De regels gelden in ieder geval t/m 8 maart.
Algemeen

Coronatoegangsbewijs

Evenementen en kunst en
cultuur

Ontvang thuis maximaal 4
personen per dag. Kinderen t/m 12
jaar zijn uitgezonderd.

Evenementen met vaste zitplaats en
doorstroomevenementen (zoals
kermissen en beurzen) toegestaan
tot 22.00 uur. Beperkte capaciteit.

NIEUWSGaUIT
DEopBUURT
je bij anderen
bezoek, of
ontvang je bezoek, doe een
zelftest.

Musea en voorstellingen kunst en
cultuur (zoals in theaters en
bioscopen) toegestaan tot 22.00 uur.
Beperkte capaciteit.

Werk thuis. Kan dat niet: houd op
werk altijd 1,5 meter afstand.
Draag een mondkapje waar dit
verplicht is of geadviseerd wordt.

Recreatie

contactberoepen

Sport
Horeca

Wedstrijden en competities
(amateur en professioneel)
toegestaan.

(zoals cafés en restaurants)
OVERIGHoreca
NIEUWS
open
tot 22.00 uur.

Wassen

Was vaak je handen.

Afstand

Houd 1,5 meter
afstand.

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD
Schud geen handen.
Hoest en nies in je
elleboog.

.

Op de agenda staat:
• Bestemmingsplan ‘Hezelstraat/Den Uil, Erp’ *
• Bestemmingsplan Sportpark De Neul *
• Bezwaar weigering bestemmingsplanwijziging tweede
woning Ollandseweg 4-4a in Schijndel (geen spreekrecht) *
• Intrekking Verordening heffing en invordering
reclamebelasting Meierijstad/Veghel 2021 en Verordening
reclamebelasting Meierijstad/Sint-Oedenrode 2021 *
• Geactualiseerd normenkader 2021 *
• Uitvoeringskredieten Openbaar Gebied 2022
• Verordening doelgroepen woningbouw Meierijstad
• Compensatieregeling sociale woningbouw

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 3 FEBRUARI

Voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen
geldt een uitzondering.

Publiek toegestaan tot 22.00 uur.
Beperkte capaciteit.

Vaste zitplaats verplicht.

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN
BEDRIJFSVOERING 2 FEBRUARI

Quarantaine
Je hoeft niet in quarantaine na contact met
een positief getest persoon als je:
• Geen klachten hebt en;
• 17 jaar of jonger bent of;
• Een boostervaccinatie hebt gehad
(minimaal 1 week geleden) of;
• Korter dan 8 weken geleden positief
bent getest.

Nu ook hier verplicht:
coronatoegangsbewijs.

Alle winkels en contactberoepen
(zoals kappers en nagelstudio’s)
open tot 22.00 uur.

Hier heb je een coronatoegangsbewijs +
identiteitsbewijs nodig:
• Horeca en evenementen.
• Kunst en cultuur, zoals theaters,
bioscopen en musea.
• Kunst en cultuurbeoefening (zoals
muziek- en dansles) vanaf 18 jaar.
• Sport: alle binnenlocaties en –faciliteiten.
Buiten voor publiek bij professionele
wedstrijden vanaf 18 jaar.
En sportbeoefening vanaf 18 jaar.
• Pret- en dierenparken, kermissen,
casino’s en sauna’s.

Bent u benieuwd hoe de raadsvergadering (27 januari) verlopen
is? Wilt u weten wat er besproken is? U kunt de vergaderingen
terugkijken via www.meierijstad.nl/videoregistraties.

Op deze locaties draag je ook een mondkapje.

Recreatie (zoals pret- en dierenparken, casino’s en sauna’s) open
tot 22.00 uur. Beperkte capaciteit.

Winkels,
boodschappen
en
VRAAG
VAN
DE WEEK

GEEN PUBLIEK RAADSBIJEENKOMSTEN

Luchten

Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Testen

Klachten? Blijf thuis
en laat je direct testen, ook
als je gevaccineerd bent.

Op de agenda staat:
• Koers kadernota 2023 Brabants Historisch Informatie
Centrum *
• Wijziging statuten Stichting SAAM scholen *
• Verordening wijziging Algemene Subsidie Verordening
Meierijstad 2018 (1e wijziging) *
• Uitvoeringskrediet nieuwbouw Scouting Rooi in SintOedenrode
• Krediet aankoop sociaal cultureel centrum ’t Spectrum in
Schijndel
* 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. Raadpleeg
voor de actuele stand van zaken de gemeentelijke website.

UIT DE RAAD GELICHT

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

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

Impressie schetsontwerp
nieuwe scoutinggebouw
van Scouting Rooi in
Sint-Oedenrode.

Uitvoeringskrediet nieuwbouw Scouting Rooi
Om
de
Scouting
Rooi
in
Sint-Oedenrode
een
toekomstsbestendige, duurzame en veilige huisvesting te
bieden is nieuwbouw vereist. Het voorstel is om hiervoor een
uitvoeringskrediet van € 748.326,- beschikbaar te stellen.

Uitvoeringskredieten Openbaar Gebied 2022
Voorstel is om volgende uitvoeringskredieten beschikbaar te
stellen:
a. Vervanging wegen 2022 (€ 4.500.000,-)
b. Uitvoeringsprogramma mobiliteit (€ 200.000,-)
c. Pastoor Van Haarenstraat fietsers en voetpad (€ 630.000,-)
d. Vervangingsprogramma openbare verlichting 2022
(€ 990.000,-).
Krediet aankoop sociaal cultureel centrum ’t Spectrum in
Schijndel
Voorstel is om een krediet van € 1.900.000,- beschikbaar te
stellen om cultureel centrum ’t Spectrum in Schijndel aan te
kopen en te onderhouden.

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

OPENBARE ZITTING KANDIDATENLIJSTEN
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022
Op maandag 31 januari
heeft de kandidaatstelling voor
de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente
Meierijstad plaatsgevonden. Vanaf woensdag 2 februari 9.00 uur
liggen de kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen in het
gemeentehuis te Veghel ter inzage.
Indien u deze stukken wilt bekijken dan kunt zich hiervoor melden
tijdens openingstijden bij onze receptie. U hoeft hiervoor geen
afspraak te maken. De inzagetermijn eindigt op vrijdag 4 februari
om 10:00 uur.
Op vrijdag 4 februari 10.00 uur vindt een openbare zitting
plaats over:
• beslissing over de geldigheid van de ingeleverde
kandidatenlijsten;
• het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
• het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van
een politieke groepering;
• de nummering van de geldig verklaarde lijsten;
• de geldigheid van de lijstencombinaties.
De openbare zitting is via een livestream
te volgen op onze website
www.meierijstad.nl/videoregistraties .

TELLERS GEZOCHT
Op woensdag 16 maart kunnen de stemgerechtigde inwoners
van Meierijstad weer bepalen wie er de aankomende jaren in de
gemeenteraad plaats mogen gaan nemen.
Om alle stemmen goed te kunnen tellen, zijn verschillende
stembureaus nog op zoek naar extra tellers. Wilt in de avond een
extra steentje bijdragen door met een enthousiaste club te helpen
met het tellen van de stemmen?
Meld u dan nu aan! Tellers moeten ouder dan
18 jaar zijn en krijgen voor hun werkzaamheden
een vergoeding van veertig euro. Aanmelden
kan via www.meierijstad.nl/verkiezingen
of scan de QR code.

INFORMATIEBIJEENKOMST MEIERIJSTAD
AARDGASVRIJ
Op dinsdag 8 februari van 19.30 uur tot 21.30 uur organiseert
gemeente Meierijstad een digitale informatiebijeenkomst
over Meierijstad Aardgasvrij. De gemeenteraad behandelt
op 27 januari aanstaande de Transitievisie Warmte. Tijdens
de informatiebijeenkomst vertellen we u wat er al bekend is
over deze plannen en welke startwijken zijn aangewezen. Ook
schetsen we het proces om tot deze plannen te komen en wat u
de komende tijd kunt verwachten.
Als laatste besteden we ook aandacht aan acties die u nu zelf al
kunt ondernemen. Daarnaast is er uiteraard ruimte om vragen te
stellen en met elkaar het gesprek aan te gaan.
Aanmelden voor de digitale informatiebijeenkomst
Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan
via https://bit.ly/informatieavond-tvw of scan de
QR code.
Aanmelden is mogelijk tot en met vrijdag 4 februari. Op die dag
ontvangt u van ons ook de link naar de bijeenkomst en meer
informatie over de opzet van de bijeenkomst.
Bent u verhinderd of bent u niet in staat
de bijeenkomst digitaal te volgen? Van de
bijeenkomst wordt een opname gemaakt. Deze
kunt u op een later moment terugkijken via
www.meierijstad.nl/aardgasvrij.
Meer informatie
Wilt u meer weten over Meierijstad Aardgasvrij? Kijk dan op
www.meierijstad.nl/aardgasvrij. Heeft u vragen naar aanleiding
van deze uitnodiging? Mail dan naar duurzaam@meierijstad.nl.

NIEUWE WERKWIJZE PER 15 FEBRUARI VOOR
INDIENEN OMGEVINGSVERGUNNING
COMPLEXE BOUWPLANNEN
Op 1 juli 2022 gaat de Omgevingswet in. Het doel van deze wet
is om de dienstverlening transparanter, eenvoudiger en sneller
te maken. Om de aanvraag van omgevingsvergunningen voor
complexe bouwplannen soepeler en sneller te laten verlopen,
heeft gemeente Meierijstad de werkwijze voor het beoordelen
aangepast.
Deze manier van werken gaat vanaf 15 februari 2022 in.
Vanaf die datum loopt de beoordeling van uw initiatief via de
Intake- en/of Omgevingstafel.
Wat zijn complexe bouwplannen?
De nieuwe manier van werken geldt alleen voor het indienen
van complexe initiatieven. Dit zijn bouwplannen die een grote
invloed op het leefgebied hebben en buiten een bestaand
bestemmingsplan vallen. Het gaat dan bijvoorbeeld om plannen
voor een appartementencomplex, de bouw van seniorenwoningen,
de uitbreiding van een sportpark, de wijziging of uitbreiding van
een (agrarisch) bedrijf of het plaatsen van tiny houses.
Wat betekent dit voor initiatiefnemers?
Intaketafel
• De eerste belangrijke stap in deze nieuwe werkwijze bij een
complex initiatief is dat de initiatiefnemer zijn plan indient via
een intakeformulier. Op dit intakeformulier geeft men een
omschrijving van het plan en voegt men tekeningen toe die
het plan verduidelijken. En op welke wijze het plan bijdraagt
aan de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit.
• Vervolgens wordt het initiatief besproken aan de Intaketafel.
Daar wordt onderzocht of het initiatief kansrijk is en het plan
bijdraagt aan de leefomgeving in de gemeente. Als een
initiatief kansrijk is, volgt de tweede stap; de Omgevingstafel.
Omgevingstafel
• Als het initiatief kansrijk is, gaat de initiatiefnemer met
belanghebbenden en betrokken overheidspartijen aan de
Omgevingstafel om samen de haalbaarheid van het initiatief
vanuit verschillende invalshoeken te bespreken.
• Naast de Omgevingstafel, overlegt de initiatiefnemer ook
met buren en andere belanghebbenden.
• Na één of meer tafels vindt een afgewogen beoordeling
plaats van de haalbaarheid van het initiatief en weet de
initiatiefnemer of een vergunning kan worden aangevraagd
of aan welke voorwaarden nog moet worden voldaan,
voordat er een vergunning kan worden aangevraagd.
Indienen vergunning
• De derde en laatste stap is vervolgens het indienen van
de vergunningaanvraag door de initiatiefnemer. Als de
initiatiefnemer de aanvraag indient conform is besproken
aan de Omgevingstafel, dan kan de vergunning in acht
weken worden verleend.

Voordelen nieuwe werkwijze
• Betrokken mensen in één keer aan tafel: snel duidelijk welke
belangen er zijn;
• In een vroeg stadium in één keer alle kaders en regels
benoemen die gelden voor uw initiatief;
• Snel duidelijk of, en welke onderzoeken nodig zijn;
• Goede basis voor het indienen van de vergunningaanvraag.
Voor meer informatie over deze nieuwe
werkwijze, kijk op
www.meierijstad.nl/omgevingsvergunning
bij het kopje ‘nieuwe werkwijze afwijken
bestemmingsplan’.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN
BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Voordijk 3 te Erp

verbouwen van een woonhuis en
bouwen van een bijgebouw

Krijtenburg 18

splitsen van een boerderij en
renoveren van een achterwoning
(woning 2)

Krijtenburg 18

splitsen van een boerderij en
renoveren van de voorwoning

Corridor 7 B

legaliseren van huisvesting

De Scheifelaar
plaatsen van een woonunit
ongenummerd kavel 579
ter hoogte van
Kampweg 1 A te Erp

kappen van een boom

Kloosterveld bouwnr. 43

maken van een kantoorruimte in
een garage

Achterbolst ong (40) te
Erp

bouwen van een vrijstaande woning
met aangebouwd bijgebouw en het
aanleggen van een inrit

Hoger Duinenweg 3

aanmerken van een bedrijfswoning
in een plattelandswoning

Evenementenvergunning
Julianapark

5 mei t/m 9 mei 2022 JumpingWorld

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
De Amert 401

bouwen van een machinekamer

De Horstjens 12

splitsen van een boerderij en
verbouwen van het achterhuis

De Houtwal 3B

bouwen van een woning

Mgr van den
Tillaartstraat 62

plaatsen van een hybride
zonwering

Collectevergunning
Ringoven 60

11 april t/m 17 april 2022 Goede
Doelenweek Mariaheide

VERDAGINGSBESLUITEN
Plan Kloosterkwartier
Gebouwen C en D (G
3453)

bouwen van appartementen

De Horstjens 11

realiseren van een woning

VAN RECHTSWEGE VERLEENDE VERGUNNINGEN
N.C.B.-laan 31

uitbreiden van de woning en een
kapsalon aan huis

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
Past. van Haarenstraat
17

uitvoeren van behandelingen
in een schoonheidssalon met 4
behandelcabines en een lounge
ruimte waar een drankje en klein
hapje genuttigd kan worden

De Amert 412

toevoegen van activiteiten

Sluisweg 24 te Erp

veranderen van de veestapel

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.

