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een bevinding in de rapportage ‘Toekomstbestendig beheer en
exploitatie ’t Spectrum’. Voorstel is om de verordening vast te
stellen.
Krediet aankoop sociaal cultureel centrum ’t Spectrum in
Schijndel
Er is een onderzoek ingesteld naar de toekomstmogelijkheden en
de herpositionering van Sociaal Cultureel Centrum ’t Spectrum.
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is het voorstel om
een krediet beschikbaar te stellen om het gebouw te kopen en te
onderhouden.

zorgverzekeraars en waterbedrijven. Door er vroeg bij te zijn,
kunt u grote ﬁnanciële problemen voorkomen.
Heeft u ﬁnanciële problemen? Komt u er even niet meer uit? We
komen graag met u in contact om samen te kijken of wij u kunnen
helpen. We proberen u op diverse manieren te bereiken, zoals
met een brief, een telefoontje of een bezoek aan huis. Mocht u
open staan voor onze hulp, dan gaan we graag met u in gesprek
over de oorzaak van de betalingsachterstand en denken mee
over een oplossing. U bepaalt zelf of u de aangeboden hulp
wilt. De ondersteuning varieert van een eenmalig advies tot een
uitgebreid traject.
Hoe werkt het?
• Wij sturen u een brief om onze hulp aan te bieden.
• We kunnen u ook bellen of bij u langskomen, als de
coronamaatregelen het toelaten.
• U bepaalt zelf of u de aangeboden hulp wilt.
• Onze hulp kost u niets.
• Wilt u liever zelf een afspraak inplannen? Neem dan contact
met ons op: Stuur een e-mail naar
schuldhulp@meierijstad.nl of bel ons op 14 0413.

TERUGBLIK COMMISSIEVERGADERINGEN
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de commissievergaderingen
(2 en 3
RAAD
februari) verlopen zijn? 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:
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RAADSVERGADERING 17 FEBRUARI
Op de agenda staat:
Hamerstukken:
• Bestemmingsplan ‘Hezelstraat/Den Uil, Erp’
• Bestemmingsplan Sportpark De Neul
NIEUWS
UITbestemmingsplanwijziging
DE BUURT
• Bezwaar
weigering
tweede
woning Ollandseweg 4-4a in Schijndel
• Intrekking Verordening hefﬁng en invordering
reclamebelasting Meierijstad/Veghel 2021 en Verordening
reclamebelasting Meierijstad/Sint-Oedenrode 2021
• Geactualiseerd normenkader 2021
• Koers kadernota 2023 Brabants Historisch Informatie
Centrum
• Wijziging statuten Stichting SAAM scholen
• Verordening wijziging Algemene Subsidie Verordening
VRAAG2018
VAN
DE WEEK
Meierijstad
(1e wijziging)
• Krediet aankoop sociaal cultureel centrum ’t Spectrum in
Schijndel
• Uitvoeringskredieten Openbaar Gebied 2022
• Compensatieregeling sociale woningbouw
• Krediet aankoop gronden Antoniusstraat, Keldonk
Bespreekstukken:
• Uitvoeringskrediet nieuwbouw Scouting Rooi in SintOVERIG NIEUWS
Oedenrode
• Verordening doelgroepen woningbouw Meierijstad
Moties vreemd aan de orde:
• Hart, SP, VVD, Gemeentebelang: Geen zandwinning in
Boerdonk
• PvdA, SP: Afspraak is afspraak bij Eindhoven Airport
• HIER,
VVD: Toekomst buitenzwembad
ONDERNEMEND
MEIERIJSTAD
• VVD, Hart: Steunbetuiging ziekenhuis Bernhoven

Verordening tot wijziging Algemene Subsidie Verordening
Meierijstad 2018 (1e wijziging)
Bij de evaluatie van de algemene subsidieverordening is
gebleken dat de verordening op een aantal punten dient te
worden aangepast. Aanpassing is ook gewenst in verband met
GEMEENTE MEIERIJSTAD

Voor storingen kunt u
bellen 14-0413

Verordening doelgroepen woningbouw Meierijstad
Deze verordening borgt dat de segmenten sociale huur,
middenhuur, sociale koop en sociale middeldure koop voor de
beoogde doelgroep ontwikkeld worden en behouden blijven.
Voorstel is om deze verordening vast te stellen.
Compensatieregeling sociale woningbouw
Deze regeling maakt het mogelijk om in kleine bouwplannen (tot
12 woningen) af te wijken van de eis om minstens 25% sociale
huurwoningen te realiseren. Voorstel is om deze regeling vast te
stellen.
Krediet aankoop gronden Antoniusstraat in Keldonk
In het actieplan wonen is voor Keldonk een ontwikkelstrategie
vastgesteld. Door de aankoop van gronden kan een start worden
gemaakt met de voorbereiding van deze gebiedsontwikkeling.
Voorstel is om het krediet beschikbaar te stellen.

29 MAART AFSCHEID HUIDIGE GEMEENTERAAD
17 februari
is de laatste raadsvergadering voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Op 29 maart wordt afscheid
genomen van de huidige gemeenteraad. Op 30 maart worden de
nieuwe raadsleden van Meierijstad geïnstalleerd.

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

UIT DE RAAD GELICHT

Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel
tel: 14 0413

Cultureel Centrum ’t Spectrum Schijndel

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

TREK AAN DE BEL BIJ DE GEMEENTE BIJ
FINANCIELE PROBLEMEN
Gemiddeld lopen mensen vier tot vijf jaar rond met ﬁnanciële
problemen voordat ze aan de bel trekken. Hierdoor lopen de
schulden snel op. Door er vroeg bij te zijn kan je dat voorkomen.
Sinds 1 januari 2021 is in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
(Wgs) geregeld dat de gemeente, uit eigen beweging, hulp mag
aanbieden bij signalen van betalingsachterstanden. Die signalen
ontvangt de gemeente van woningcorporaties, energiebedrijven,

PMD ZAKKEN TIJDELIJK NIET BIJ SUPERMARKTEN
VERKRIJGBAAR
Door leveringsproblemen zijn er bij de supermarkt tijdelijk
geen PMD zakken voor de inzameling van plastic en metalen
verpakkingen en drankkarton te verkrijgen.
Voorlopig vindt de uitgifte van PMD zakken alleen plaats bij het
gemeentehuis in Veghel, het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode
en het RAADhuis in Schijndel. Ze zijn ook te krijgen bij de
milieustraten.
Er geldt op dit moment een maximum van 1 rol per huishouden.

MELD U AAN VOOR DE LANDELIJKE
OPSCHOONDAG OP 16 EN 19 MAART!
Gaat u ook aan de slag tijdens de Landelijke Opschoondag?
Niemand houdt van een vervuilde omgeving. Daarom maken we
samen heel Meierijstad schoon.
De Landelijke Opschoondag vindt elk jaar plaats. Het is een
gezamenlijke voorjaarschoonmaakdag waarop iedereen samen
met hun buren, vereniging, de sportclub, school of collega’s hun
buurt schoonmaken.
In Meierijstad gaan we op twee data aan de slag: woensdag
16 maart en zaterdag 19 maart 2022.
Doet u mee? Zo ja?
• Meld uw schoonmaakactie voor 23 februari a.s. aan via
https://formulieren.meierijstad.nl/form/
landelijke-opschoondag/ of scan de QR code;
• Ontvang gratis opruimmaterialen;
• Nodig zo veel mogelijk deelnemers uit;
• Ga samen aan de slag.

TER INZAGE: ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
“FIORETTI LOCATIE, KASTEELLAAN SINTOEDENRODE”, INCLUSIEF BEELDKWALITEITSPARAGRAAF EN M.E.R.-BEOORDELINGSBESLUIT
Het bestemmingsplan maakt een appartementengebouw met 26
appartementen mogelijk. Het plangebied ligt aan de Kasteellaan in
Sint-Oedenrode. Op deze locatie was voorheen het Fioretti college
gevestigd. Voor het plangebied is een beeldkwaliteitsparagraaf
(uitgangspunten beeldkwaliteit) opgesteld.
De desbetreffende stukken liggen vanaf
donderdag 10 februari tot en met 23 maart 2022
ter inzage in het stadhuis van de gemeente
Meierijstad, Stadhuisplein 1 te Veghel
gedurende openingstijden. De stukken zijn ook
raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen
op
het
ontwerpbestemmingsplan,
de
beeldkwaliteitsparagraaf
of
het
M.e.r.beoordelingsbesluit kunt u de volledige
bekendmaking raadplegen op
www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

TER INZAGE: ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
‘ONTWIKKELPLAN BUITENGEBIED MEIERIJSTAD’
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Ontwikkelplan Buitengebied
Meierijstad’ ligt met ingang van donderdag 27 januari tot en met
woensdag 9 maart 2022 ter inzage in het
gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel,
gedurende openingstijden. Het ontwerp
bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen
via www.ruimtelijkeplannen.nl.

De gemeente zorgt voor handschoenen, knijpers en afvalzakken,
en natuurlijk voor iets lekkers als dank voor uw deelname. Ook
halen we het zwerfafval gratis voor u op.

RIOOLREINIGING EN INSPECTIE 2022
In de maanden februari en maart laat de gemeente een deel van
het rioolstelsel inspecteren en reinigen. De komende periode
worden er een aantal kilometers bewerkt, verspreid over diverse
kernen van Meierijstad.
De planning ziet er als volgt uit:
Week 7 / 8 :
Week 8 / 9:
Week 9 / 10 :
Week 10 / 11:
Week 11/ 12:

wijk Boscheweg Noord-Oost in Schijndel
Wijbosch
Wijk Haverland en Eerschot in
Sint-Oedenrode
Wijk Kienehoef en Armenhoef in
Sint-Oedenrode
Wijk Kinderbos en Cathalijne in
Sint-Oedenrode

In het ontwerp bestemmingsplan ‘Ontwikkelplan Buitengebied
Meierijstad’ zijn 25 locaties in het buitengebied van Meierijstad
opgenomen.
Voor meer informatie en de mogelijkheid om
een zienswijze in te dienen op het ontwerp
bestemmingsplan kunt u de volledige
bekendmaking raadplegen op
www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Afgelopen vrijdag heeft de voorzitter van het stembureau
bekend gemaakt welke partijen meedoen met de
gemeenteraadsverkiezingen. De nummering van de lijsten is als
volgt:
1. HIER

6. PvdA/Groen Links

2. CDA

7. D66

3. VVD

8. Gemeentebelang Meierijstad

4. SP

9. Lokaal Meierijstad

5. HART

10. Forum voor Democratie

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Leeuwenhoeckweg 10

realiseren van een bedrijfspand

Gazellepad (F4769)

kappen van een boom

Poort van Veghel 4949

plaatsen van een zonne-carport

Lambertshoeve 5

gewijzigd uitvoeren van een plint
bij een woonhuis (Legalisatie)

Zandvliet 9

verbouwen van een woonhuis

Kruigenstraat 17

bouwen van een woning en het
aanleggen van een inrit

Dr. Abraham Kuyperlaan bouwen van 15 nieuwbouw
woningen en het aanleggen van
(36 t/m 54) en Groen
een inrit
van Prinstererlaan (40
T/m 48)

VERDAGINGSBESLUITEN
Achterst Ven 23

verbouwing woning

Dorshout 15

bouwen van een woning

Schildstraat 27 te Erp

verbouwen van een woning

Coxsebaan 4 te Erp

uitbreiden van een zorgboerderij

Coxsebaan 27 te Erp

realiseren van een extra sleufsilo
buiten het bouwvak

VAN RECHTSWEGE VERLEENDE VERGUNNINGEN
Past. van Haarenstraat
17

afwijken bestemmingsplan Glow
beauty & lounge

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
Binnenveld 10

afhandelen van schades aan
auto’s, scooters en bedrijfswagens
voor zowel de zakelijke als
particuliere klanten

Krijtenburg 11

verbouwen van huidige opslag van
42 m2 tot extra slaapplekken

ONTVANGEN MELDINGEN MOBIELE PUINBREKER
Meester
Schendelerstraat 2

melden voor mobiel breken

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
Het reinigen gebeurt met een hogedrukspuit en het inspecteren
van het riool met een zelfrijdende robotcamera die ﬁlmopnames
van de binnenkant van de rioolbuis maakt. De werkzaamheden
vinden plaats op werkdagen tussen 7.00 en 18.00 uur en worden
uitgevoerd door Nieuwco B.V. Als een straat aan de beurt is
krijgen aanwonenden een brief van de aannemer. Daarin staat
nadere informatie over de werkzaamheden. De voertuigen die de
werkzaamheden uitvoeren verplaatsen zich regelmatig en staan
dan kort op één plaats stil. Tijdens de werkzaamheden kan het
daardoor voorkomen dat de straat even geblokkeerd is voor het
verkeer.
Als mensen vragen hebben of meer willen
weten kan contact worden opgenomen met de
gemeente, telefoon 14 0413. U kunt ook een
melding maken via www.meierijstad.nl/melden
of via de Mijngemeente app.
Voor de actuele planning en vragen over de
uitvoering verwijzen wij u naar de site van
Nieuwco B.V.; www.nieuwco.nl.

De kandidatenlijsten liggen ter inzage in het gemeentehuis in
Veghel. U kunt deze bekijken tijdens de openingstijden bij de
receptie. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website
www.meierijstad.nl/verkiezingen.

Ziet u een mankement in uw
woonomgeving?
Geef het gemakkelijk met uw
smartphone door.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN
BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN
Omgevingsvergunning
De Hemel 8

aanpassen van de stallen

Hoeksehei 4 te Erp

bouwen van een woonhuis met
bijgebouw

Burg. de Kuijperlaan 10

wijzigen van de gevel en fundering

Krijtenburg 11

intern uitbreiden van een
verblijfsruimte

N.C.B.-laan 121

verbouwen van een woning

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
(verkeers)paaltjes
• een verstopte straatput

