GEMEENTE MEIERIJSTAD NIEUWS

OPRUIMEN STORMSCHADE
TERUGBLIK RAADSVERGADERING
3 Kolommen van 91,3 mm breed
Bent u benieuwd hoe Lettertype
de raadsvergadering
Arial Regularvan
17 februari verlopen is? Platte
Wilt utekst
weten
9 pt wat er
besproken is? U kunt de vergadering
terugkijken
interlinie 12 pt
via www.meierijstad.nl/videoregistraties
Subkop Arial Regular 9 pt interlinie 13 hoofdletter
Bij het terugkijken,
kunt blauw
u kiezen
voor
achtergrond
zoals voorbeeld
automatische ondertiteling via de volgende
knop:

29NIEUWS
MAART AFSCHEID
HUIDIGE
UIT DE
RAADRAAD - 30 MAART
INSTALLATIE NIEUWE RAAD
Op 17 februari was de laatste raadsvergadering voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Op 29 maart wordt afscheid
genomen van de zittende raadsleden. Op 30 maart worden de
BENOEMING
LID
GEMEENTERAAD
MEIERIJSTAD
leden
van de nieuwe
gemeenteraad
van Meierijstad
geïnstalleerd.

Opruimen stormschade
De storm is afgelopen dagen ﬂink tekeer gegaan, ook in
Meierijstad. Er wordt met man en macht gewerkt om gevaarlijke
bomen te rooien en de omgevallen bomen en takken op te
ruimen. De buitendienst heeft heel veel meldingen ontvangen en
kunnen niet overal tegelijk aan de slag. Onze eerste prioriteit lig
nu bij het veilig stellen van de wegen, fietspaden en trottoirs.
Er is op veel plekken nog risico op vallende takken; wees daar
alert op als u een boom passeert.
Waarschuwing bosgebieden
Door de vele regen is de grond verzadigd. De hechting van
boomwortels is daardoor minder sterk. Er is nog steeds een risico
op omvallen van bomen en afbreken van takken. Het advies is de
bosgebieden de komende tijd te vermijden. Dit omwille van uw
eigen veiligheid.

Hoe maakt de gemeenteraad besluiten? En waar gaat het zoal
over? In de video’s ‘Mee in de Raad’ wordt het proces van de
raad doorlopen aan de hand van wisselende onderwerpen.
DE‘Duurzame
BUURTmobiliteit’. Wat is het
De NIEUWS
laatste editie UIT
gaat over
voorstel, wat vinden inwoners en wat stemt de raad?
De video’s zijn te vinden op het YouTube kanaal van de gemeente
Meierijstad.

WIJ ZIJN OPEN MET CARNAVAL
Wij zijn tijdens carnaval, maandag 28 februari
en dinsdag 1 maart, geopend zoals normaal.
Voor onze openingstijden kijkt u op
www.meierijstad.nl/openingstijden.
ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

TER INZAGE ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
KERKSTRAAT 29 WIJBOSCH
2 MAART INFORMATIEAVOND KIND EN SCHEIDING
Onlangs is het Kenniscentrum Kind en Scheiding (KKS) gestart
met een platform dat hulp biedt aan iedereen met vragen over
scheiden. Het KKS is op initiatief van de gemeente Meierijstad
ontwikkeld, samen met het Centrum Jeugd en Gezin.
Het KKS wil graag ouders én kinderen die te maken hebben
met een echtscheiding, hulp en begeleiding bieden.
Informatieavond
Op 2 maart organiseert KKS samen met gemeente
Meierijstad en de Bibliotheken Meierijstad een informatieve
avond met Stine Jensen over kind en (echt)scheiding. Zij is
filosoof en auteur en ervaringsdeskundige op het gebied van
scheiden. Ze maakte hierover een grappige en informatieve
podcastserie Scheiden met Stine – als je uit elkaar gaat.
Natuurlijk is er ook ruimte voor het publiek om vragen te
stellen over het thema Kind en Scheiding.
De informatieavond is op 2 maart om 19.30 uur in de
Bibliotheek Veghel, Markt 1 in Veghel.

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

Initiatiefnemer is eigenaar van de locatie Kerkstraat 21-23 in Erp.
Initiatiefnemer is voornemens het bestaande verouderde pand,
uit 1975, gedeeltelijk te slopen en te verbouwen naar een gebouw
met 19 huurappartementen. Het plangebied is momenteel in
gebruik als bedrijfsverzamelgebouw met verschillende winkelen kantoorfuncties, maar het is gezien de ontwikkelingen in
de detailhandel lastiger om op de langere termijn huurders te
vinden. Leegstand ligt op de loer en mede daarom is de eigenaar
naar een nieuwe, bij de locatie passende functie gezocht en deze
is gevonden in de vorm van appartementen.

Voor de mogelijkheid om een zienswijzen in te
stellen tegen het ontwerp bestemmingsplan en
het ontwerp besluit hogere grenswaarden Wet
geluidhinder kunt u de volledige bekendmaking
raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.

INFORMATIE GRIFFIE

OVERIG NIEUWS

Het ontwerp bestemmingsplan Kerkstraat 21-23 Erp ligt
gedurende zes weken van donderdag 24 februari tot donderdag
7 april 2022 ter inzage in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te
Veghel, tijdens openingstijden.

Voor de realisatie van het plan kan niet worden voldaan aan de
voorkeurswaarde voor geluidbelasting uit de Wet geluidhinder.
De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai op de
Kerkstraat is maximaal 63 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh). De
voorkeurswaarde van 48 dB wordt hiermee overschreden, de
maximale ontheffingswaarde van 63 dB niet. Het plan voldoet aan
de voorwaarden om een hogere waarde te verlenen. Gelijktijdig
met de onderhavige bestemmingsplanprocedure ligt daarom het
ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage.

VIDEO MEE IN DE RAAD

Wilt u meer over de raad, commissies en
beeldvormende avonden weten? Kijk eens op
VRAAG VAN DE WEEK
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.
Daar vindt u informatie over de gemeenteraad,
raadsleden, burgercommissieleden, raadsbijeenkomsten, uitzendingen raadsbijeenkomsten etc.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie,
telefoon 14 0413 of e-mail griffie@meierijstad.nl.

TER INZAGE ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
KERKSTRAAT 21-23 ERP

Kaartverkoop
Kaarten voor deze avond kosten € 5,-. U
kunt ze online bestellen via de website van
de NOBB via https://ap.lc/1xtSE .
Natuurlijk zijn de tickets ook verkrijgbaar bij alle vestigingen
van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken. De Bibliotheek
houdt zich aan de geldende corona-maatregelen.

Het ontwerp bestemmingsplan Kerkstraat 29 Wijbosch ligt
gedurende zes weken van donderdag 24 februari tot donderdag
7 april 2022 ter inzage in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te
Veghel, tijdens openingstijden.
De bestaande hoekgevelboerderij achter de burgerwoning aan
de Kerkstraat 29 in Wijbosch heeft een kern die op zijn minst 500
jaar oud is. Het is daarmee één van de oudste boerderijen van
de provincie Brabant. De boerderij is al jaren niet meer in gebruik
en verkeert daardoor in slechte staat. Aangezien de boerderij al
lange tijd niet bewoond is en er geen bouwtitel op het pand rust,
is bij het naastgelegen agrarisch bedrijf de mogelijkheid ontstaan
om uit te breiden. Het agrarisch bedrijf is vervolgens uitgebreid
waardoor de boerderij in een geurcirkel is komen te liggen.
Hierdoor is bewoning op de huidige locatie niet meer mogelijk.
De eigenaar heeft een plan ontwikkeld om deze historisch
waardevolle boerderij buiten de geurcirkel te verplaatsen en
tot gesplitste woning te herbestemmen. De verplaatsing van de
boerderij brengt een forse investering met zich mee. Om deze
kosten te kunnen dragen heeft de initiatiefnemer de wens aan de
boerderij een woonfunctie toe te kennen. De restauratie dient te
worden uitgevoerd met behoud van cultuurhistorische waarden.
Hetgeen wordt ook vastgelegd in de regels van de nieuwe
woonbestemming. Om de restauratiekosten te dekken wordt een
(dubbele) woonbestemming aan de boerderij toegekend. Het
gebruik van de boerderij als woning zal bovendien een duurzame
instandhouding van de boerderij tot gevolg hebben.
Voor de mogelijkheid om een zienswijzen in te
stellen tegen het ontwerp bestemmingsplan kunt
u de volledige bekendmaking raadplegen op
www.officielebekendmakingen.nl.

SPECIAL MEIERIJSTAD VAN EN VOOR ONDERNEMERS

Praktische info
Het Autisme café Meierijstad is gevestigd in het Pieter
BrueghelHuis in Veghel (Middegaal 25, 5461 XB Veghel).
Het Autisme café is geopend van 19.30 uur t/m 22.00 uur. Later
komen of korter blijven is geen probleem! Drankjes zijn voor
eigen rekening.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Hester
Jansen: hester.jansen@ons-welzijn.nl.

WEDSTRIJD SPORTDROMEN VOOR MENSEN
MET BEPERKING
Iedereen die wil sporten, moet ook kunnen sporten. Mensen
met een beperking of aandoening ervaren vaak nog drempels
bij het vinden van passend sportaanbod. Regelmatig hebben zij
een sportdroom, maar vinden het lastig om die te realiseren. Om
hen te helpen dit te doorbreken, schrijft Uniek Sporten gemeente
Meierijstad nu de wedstrijd Sportdromen uit. Met financiële steun
van het BrabantSport Fonds kan de sportdroom van 28 mensen
uit Noord-Brabant verwezenlijkt worden.
Sportdroom winnen
Iedereen met een beperking of aandoening, die iets wil bereiken
op het gebied van sporten of bewegen en daarbij drempels
ervaart, kan zijn of haar droom insturen. Mensen mogen ook
een sportdroom voor iemand anders insturen. In totaal kunnen in
onze regio vier sportdromen waar worden gemaakt.

Afgelopen week ontvingen alle ondernemers in Meierijstad de
ondernemersspecial ‘Meierijstad van en voor ondernemers’
met verhalen van ondernemers over ondernemen in Meierijstad
en de rol die de gemeente daarbij speelt of heeft gespeeld.
Twaalf mooie verhalen van ondernemers die de afgelopen jaren
gestart zijn, omgeschakeld zijn of hun bedrijf hebben uitgebreid
of verduurzaamt. Benieuwd naar de verhalen
van bijvoorbeeld Van Acht Koel- en vriesopslag
of sportondernemer Carole van Sannen?
Kijk dan voor de digitale versie van de special
op https://ap.lc/8ZN4o.

AANMELDEN KAMPIOENEN EN SPORTVRIJWILLIGERS VOOR SPORT AWARD 2021
De Sportraad Meierijstad en de gemeente gaan ook dit jaar
weer ON TOUR voor de Sport Awards, en wel van 13 tot 15 mei.
In plaats van een sportfeest op locatie, rijden wethouder sport
en voorzitter van de sportraad door Meierijstad om zowel de
kampioenen als de Award winnende sportvrijwilligers thuis in het
zonnetje te zetten!
Naast het huldigen van de kampioenen, worden er ook Sport
Awards uitgereikt aan de Sportvrijwilligers van 2021. Eén voor de
jeugd en één voor volwassenen. De gemeente en de Sportraad
Meierijstad hebben veel waardering voor alle vrijwilligers die zich
inzetten voor de sportverenigingen. De coronatijd vroeg ook dit
jaar enorm veel creativiteit en vindingrijkheid van de vrijwilligers
om de sportverenigingen draaiende te houden.
Aanmelden Kampioenen en Sportvrijwilligers
Tot en met 31 maart kan iedereen in Meierijstad de kampioenen
van 2021 aanmelden. Hetzelfde geldt voor het aanmelden van
sportvrijwilligers. Denk dan bijvoorbeeld aan die vrijwilliger die
onmisbaar is voor de vereniging of die het bijvoorbeeld mogelijk
heeft gemaakt om de vereniging tijdens de corona tijd draaiende
te houden.
Via www.sportawardsmeierijstad.nl kunnen
zowel kampioenen worden aangemeld en
vrijwilligers worden genomineerd. Op 1 april
worden alle genomineerde vrijwilligers bekend
gemaakt.

28 FEBRUARI AUTISMECAFE MEIERIJSTAD
Het Autisme café Meierijstad is vanaf maandagavond 28
februari 2022 weer open van 19.30 tot 22.00 uur. Het Autisme
café Meierijstad is een ontmoetingsplek voor volwassenen met
(een vermoeden van) autisme. Ook familie, vrienden, ouders en
naasten van iemand met autisme zijn welkom!
Bezoekers mogen zelf bepalen wat ze willen doen, of dat nu een
spelletje is, praten met anderen of enkel luisteren. Het Autisme
café Meierijstad is iedere laatste maandagavond van de maand
geopend.

Insturen t/m 20 maart
Meedoen kan door het formulier in te vullen op de website
www.unieksportenbrabant.nl/sportdromen. Dit
kan tot en met zondag 20 maart. Op de website
zijn ook de spelregels te vinden. Het kiezen van
de winnende sportdromen gebeurt door een
jury.
Blijven sporten en bewegen
De winnaars kunnen gedurende 1 jaar aan de slag met hun droom.
Na dit jaar kijkt de beweegcoach Uniek Sporten mee hoe hij of zij
het sporten en bewegen kan continueren. Ook worden alle andere
inzenders van een sportdroom op weg geholpen worden in het
vinden van passend sport- en beweegaanbod. De beweegcoach
van Uniek Sporten kan tijdens een begeleidingstraject
meedenken over de (financiële) mogelijkheden.

STARTSEIN VOOR DE BOUW VAN EEN NIEUW
ZWEMBAD IN VEGHEL
Afgelopen donderdag is het startsein gegeven voor de bouw van
een nieuw zwembad aan het Stadhuisplein in Veghel.
Het zwembad krijgt een 6-baans wedstrijdbad en een
doelgroepenbad. Beiden zijn voorzien van een beweegbare
bodem, een hellingbaan voor mensen die moeilijk ter been
zijn en een drenkelingen-detectiesysteem. Het wedstrijdbad
is tevens voorzien van een multifunctioneel scorebord dat
geschikt is voor wedstrijdzwemmen en waterpolowedstrijden.
Het doelgroepenbad kan deels afgesloten worden voor bijzonder
gebruik en beschikt voor de kleinsten over verlichte en op muziek
spuitende fonteinen. In het zwembad komen ook een sauna,
stoombad en whirlpool.

Evenementenvergunning
Dobbelsteenplein 1

25 februari t/m 27 februari
Carnaval Anders

Dobbelsteenplein 1A

17 juni t/m 19 juni 2Gekko’s Beach
Sport Events

Hertog Janplein 20 te
Erp

27 februari Apres Ski Party

Hertog Janplein 20 te
Erp

26 februari Gintocht

Rembrandtlaan 70

28 maart en 10 april - Goede
Doelen Week Veghel

Kapelstraat 1 te Erp

25 t/m 27 februari Carnaval
Boerdonk

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
De Scheifelaar
ongenummerd (N2897)

plaatsen van een woonunit

Kruigenstraat
ongeummerd (19)

plaatsen van een woonunit

Schildstraat 27 te Erp

verbouwen van een woning

Meerbosweg ong. te Erp Natuurontwikkeling Hurkske
Erpseweg

plaatsen van lichtmastreclame

Hoeksehei 8 te Erp

verbouwen en renoveren van een
woonboerderij

Evenementenvergunning
Hertog Janplein 20 te
Erp

27 februari Apres Ski Party

Hertog Janplein 20 te
Erp

26 februari Gintocht

De Voortstraat Zijtaart

25 en 26 februari overkapping op
het terras tijdens carnaval

Kapelstraat Erp

25 tot en met 27 februari
overkapping op terras tijdens
carnaval

Markt 27 tot en met 32

25 februari tot en met 1 maart
carnaval

Collectevergunning
Meester van der
Lindenstraat 10 te Erp

6 april t/m 7 april Fonds
Gehandicaptensport door Goede
Doelen Week Keldonk

Erp

12 t/m 18 juni - Collecte Goede
Doelen Week

Veerstraat 23 te Erp

23 mei t/m 29 mei Collecte
Goede Doelen Week landelijke
organisaties in Boerdonk

VERDAGINGSBESLUITEN
Buitendreef 73

realiseren van een carport

Mac. Arthurweg 2 A

uitbreiden van het bedrijfsterrein
met kantoor en buitenshowroom

Plan Kloosterkwartier
Gebouw F (fase 2)

bouwen van appartementen

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGVERGUNNING

Duurzaam en toekomstbestendig
De accommodatie is gasloos en all electric met het certificaat
A++++. Voor de verwarming, waterzuivering en klimaatbeheersing
worden de nieuwste verduurzamingstechnieken toegepast met
onder andere warmtepompen en ruim 500 zonnepanelen.

Buitendreef 1,1a en 1b.

bouwen van 3 gestapelde
woningen - ‘het Pakhuis’

Kraanmeer 27 te Erp

De oplevering is gepland in het voorjaar van 2023. Het is de
bedoeling dat het zwembad in de meivakantie 2023 open kan
gaan voor publiek.

(uitgebreid) bouwen van een
hooiberg en een tuinkas

Boerdonksedijk 30 te
Erp

veranderen van de inrichting

Morgenstraat 7 te Erp

verplaatsen van een paardenstal
en observatiebaan

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

N279 ter hoogte van
Bosscheweg/ Rijksweg

Verleggen van een gasleiding

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

N.C.B.-laan
ongenummerd

verleggen van een gasleiding

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER

Havelt 3

kappen van 8 bomen

Kempkesweg 9 te Erp

veranderen van de vergunning
voor een aanvraag luchtwasser,
vaste mest opslag en mobiele
mestscheider

Bossteeg 4

gedeeltelijk wijzigen van functie
kinderdagverblijf OPD en BSO

realiseren van een nieuw
teeltsysteem voor de opkweekplek
van aardbeienplanten

Dorshout 27

hebben van een akkerbouwbedrijf
met vrouwelijk rundvee

Deken van Miertstraat 8

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.

