GEMEENTE MEIERIJSTAD NIEUWS

UITNODIGING UITSLAGENAVOND 16 MAART

Centrum voor Jeugd en Gezin Meierijstad
presenteert theatervoorstelling
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In het theater van
cultureel centrum
’t Spectrum in Schijndel

NIEUWS
UIT
DE
RAAD
Inloop vanaf
19.30
uur in
Pleincafé
Theatervoorstelling van 20.00 tot 21.15 uur
Nazit in Pleincafé van 21.15 uur tot max. 22.00 uur

Op 16 maart aanstaande kunt u de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing volgen via een live
uitzending van Omroep Meierij of via onze social media kanalen en de website van de gemeente.
Daarnaast kunt u ook aanwezig zijn bij een avond in ’t Spectrum in Schijndel vanaf 21.30 uur:

Kenniscentrum Kind en Scheiding

kort na het sluiten van de stembureaus wordt daar steeds een tussenstand (per stembureau)

Met o.a. spreker wethouder Jongeren, kunst en
cultuur Menno Roozendaal

gepresenteerd. Als u in ’t Spectrum aanwezig wil zijn kunt u zich aanmelden door een e-mail te

BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD

Aanmelden via: communicatie@meierijstad.nl

sturen naar communicatie@meierijstad.nl, dit in verband met de capaciteit van de zaal.

Toegang gratis

NIEUWS UIT DE BUURT
TER INZAGE BESTEMMINGSPLAN SPORTPARK
DE NEUL SINT-OEDENRODE
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Sportpark De Neul
Sint-Oedenrode’ ligt gedurende zes weken van donderdag 3 maart
2022 tot donderdag 14 april 2022 voor een ieder ter inzage in het
gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel, tijdens openingstijden.

VRAAG VAN DE WEEK

De wijzigingen in het bestemmingsplan behelzen de toevoeging van
de dubbelbestemming ‘Leiding – Riool’ en ‘Reserveringsgebied
Waterberging’ in de regels, verbeelding en toelichting. Ook wordt
de maximale bouwhoogte van lichtmasten gewijzigd naar 15 meter
in de regels.
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de bebouwde kern
vanOVERIG
Sint-Oedenrode,
rekening houdend met klimaatverandering,
NIEUWS
volgens de norm niet voldoende beschermd is tegen (toekomstige)
hoogwatersituaties. In het project Klimaatrobuust Beekdal
Sint-Oedenrode hebben Waterschap De Dommel (WDD) en
Gemeente Meierijstad intensief samengewerkt om te komen
tot een integraal inrichtingsplan voor de Dommel. Het doel van
het project is het realiseren van een robuust beekdal in SintOedenrode waarmee diverse subdoelen worden gerealiseerd
metONDERNEMEND
betrekking tot klimaat en beekherstel.
Het verbreden van de
MEIERIJSTAD
Dommel ter plaatse van Sportpark de Neul brengt met zich mee
dat de oriëntatie van de sportvelden ten noordoosten van het
Klaverpad en de parkeervoorzieningen gewijzigd dient te worden.
Het is binnen deze bestemmingen niet mogelijk sportvelden en
parkeervoorzieningen te realiseren.
Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen
tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunt
u de volledige bekendmaking raadplegen op
www.officielebekendmakingen.nl.
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

MAART: SNOEIHOUT VERBRANDEN
In de maand maart mag u zonder vergunning of ontheffing
snoeihout verbranden in het buitengebied van Meierijstad. Het
verbranden van snoeihout is wel aan voorwaarden verbonden:
• Verbranden van snoeihout mag alleen buiten de bebouwde
kom; indien het stookadres binnen de bebouwde kom ligt is de
ontheffing niet geldig.
• Er moet voortdurend toezicht gehouden worden door één of
meer meerderjarige personen; deze personen mogen de verbrandingsplaats niet eerder verlaten dan nadat het vuur is gedoofd.
• Het is niet toegestaan snoeihout te verbranden op zon- en
algemene feestdagen die vallen in de genoemde periode.
• Het vuur mag pas worden aangestookt ná 08.00 uur en moet
geheel gedoofd zijn vóór 18.00 uur.
• Er moet een afstand van meer dan 30 meter van een gebouw en
van een opstapeling van oogstproducten worden aangehouden
en van ten minste 100 meter van bos of heidegrond.
• Voor het aansteken van het vuur mag geen gebruik worden
gemaakt van hulpmiddelen als (oude) autobanden, (stook)olie en
dergelijke.
• Het vuur moet zodanig worden aangelegd dat er geen gevaar en/
of hinder kan ontstaan voor de omgeving.
• Er mag uitsluitend droog snoeihout worden verbrand.
• Het snoeihout mag uitsluitend in kleine hoeveelheden worden
verbrand, de omvang van de brandstapel mag maximaal 3 m³
bedragen.
• Het weer en de windrichting beïnvloeden de hoeveelheid uitstoot
en overlast door houtrook. Stook niet bij windstil of mistig weer. Bij
deze weersomstandigheden blijven schadelijke
stoffen hangen en kan luchtvervuiling plaatselijk
erger worden.
• www.stookwijzer.nu geeft advies hierover op
basis van de windkracht en luchtkwaliteit in uw
buurt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM) verzendt een stookalert
wanneer de weersomstandigheden te slecht
zijn voor houtrook. U kunt zich hiervoor
aanmelden bij www.rivm.nl/stookalert.
• Eventuele nadere aanwijzingen van de toezichthoudende
ambtenaar en/of politie dienen stipt te worden opgevolgd.
Onderzoek alternatieven
We starten tussen maart en oktober een participatietraject
om alternatieve verwerkingsmethoden te onderzoeken voor
snoeihout. Het is de bedoeling om dit alternatief in november in
te zetten. Het verbranden van snoeihout is vanaf dan beperkt of
zelfs helemaal niet meer toegestaan.

VERVANGEN BOMEN EERSCHOTSESTRAAT
SINT-OEDENRODE
Vanaf 2 maart wordt een deel van Paardenkastanjes in de
Eerschotsestraat in Sint-Oedenrode vervangen. De bomen
groeien al langere tijd niet goed en hebben te lijden onder de
Kastanjebloedingsziekte. Bij de bomen die blijven staan wordt
de groeiplaats verbeterd. Dit doen we onder andere door het
verwijderen van verharding en aanbrengen van beplanting. De
bewoners zijn betrokken bij de nieuwe inrichting.
Tijdens de werkzaamheden, die duren tot medio april, wordt
het doorgaand verkeer van en naar het centrum omgeleid via
de Oostelijke Randweg. Desondanks zullen de werkzaamheden
leiden tot vertraging en verkeershinder in de Eerschotsestraat.
Houd hier rekening mee de komende tijd en kies indien mogelijk
een andere route.

OPENING NATUURTUIN ’T BUNDERTJE IN VEGHEL

Vorige week is de nieuwbouw van natuurtuin ‘t Bundertje officieel
geopend.
Na ongeveer 9 maanden is het nieuwe gebouw aan de
Patrijsdonk 53a in Veghel in samenwerking met de aannemer,
installatiebedrijven en studenten van ROC de Leijgraaf,
Bouwmensen gebouwd. Nu het klaar is kunnen er weer
volop natuur- en milieuactiviteiten voor jong en oud worden
georganiseerd met inzet van tientallen vrijwilligers.
Het natuur- en milieueducatie centrum is iedere woensdagmiddag
van 14.30 uur tot 16.30 uur open voor basisschoolkinderen. Iedere
eerste zondag van de maand wordt samen met IVN Veghel een
natuuractiviteit georganiseerd van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Scholen, BSO en kinderopvang kunnen op afspraak een bezoek
brengen aan de natuurtuin.
U kunt de natuurtuin bereiken via natuurtuin@meierijstad.nl.

MAGAZINE ‘SAMEN VOOR EEN VEILIG EN
POSITIEF SPORTKLIMAAT’

OVERZICHT MOGELIJKHEDEN OM
UW STEM UIT TE BRENGEN VOOR
DE VERKIEZING VAN DE LEDEN
VAN DE RAAD VAN DE
GEMEENTE MEIERIJSTAD

Afgelopen week ontvingen 145 sportverenigingen het magazine
‘Samen voor een veilig en positief sportklimaat’.
Deze uitgave is bedoeld ter inspiratie voor
bestuursleden, trainers en coaches en leden
van sportverenigingen. Het magazine is te lezen
en downloaden via www.meierijstadbeweegt.nl/
sport-en-bewegen.
Met voorbeelden uit de praktijk
In dit magazine vindt u onder andere voorbeelden van de aanpak
van diverse sportverenigingen in Meierijstad, verhalen van
Centrum Veilige Sport, Nederland de Sportraad Meierijstad, een
ervaringsverhaal en praktische informatie.
Blijvende aandacht
Blijvende aandacht voor dit belangrijke en actuele onderwerp
is nodig. Een veilig en positief sportklimaat creëren we samen.
Gemeente Meierijstad begeleidt, faciliteert en ondersteunt de
sportverenigingen hierin. Veel sportverenigingen zijn al aan de
slag met (het ontwikkelen van) een veilig en positief sportklimaat
binnen hun vereniging. En dat is fijn, want een veilige
sportomgeving met een positieve betrokkenheid van sporter tot
ouder, trainers en bestuur stimuleert het plezier van sport en
bewegen en de vitaliteit van een vereniging.
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Gemeentehuis Meierijstad
Stadhuisplein 1 Veghel
Sportzaal ’t Ven
Moerven 323 Veghel

Vroegstemmen

Alle kiezers

14 en 15 maart 2022
van 07.30 uur tot 21.00 uur

Raadhuis Erp
Hertog Janplein 9 Erp
‘t Spectrum
Steeg 9 Schijndel
Kasteel-Raadhuis Dommelrode
Burg. Wernerplein 1 Sint-Oedenrode

Drive-in

Alle kiezers

Meer informatie
Voor meer informatie over dit thema kunt u terecht
op sportraadmeierijstad.nl of neemt u contact op met
verenigingsadviseur Enzo de Regt via 0413 381 528.

14, 15 en 16 maart 2022
van 7.30 uur tot 21.00 uur

Gemeentewerf Veghel
Doornhoek 3740
Gemeentewerf Schijndel
Bogaard 2
Manege de Pijnhorst
Bremhorst 6 Sint-Oedenrode

14 maart 2022
van 10.00 uur tot 13.30 uur

Gemeentehuis Meierijstad
Stadhuisplein 1 Veghel

Stemmen met
gebarentaal
ondersteuning

Kiezers die
gebarentaal
spreken

15 maart 2022
van 10.00 uur tot 13.30 uur

Kasteel Raadhuis Dommelrode
Burg. Wernerplein 1 Sint-Oedenrode

16 maart 2022
van 10.00 uur tot 13.30 uur en
van 17.00 uur tot 21.00 uur

‘t Spectrum
Steeg 9 Schijndel

In één van de
stembureaus
in Meierijstad

Alle kiezers

16 maart 2022
van 7.30 uur tot 21.00 uur

Kijk op
www.meierijstad.nl/stemlokalen of
www.waarismijnstemlokaal.nl

Mobiel
stembureau
met beperkte
toegang

Alleen voor
bewoners van
zorgcentra

Mobiel stembureau 1
Odendael
09.30 - 13.00 uur
Mgr Bekkershuis
14.00 - 16.30 uur
St Barbara en Annahof 17.30 - 19.30 uur

16 maart 2022

Mobiel stembureau 2
De Watersteeg
09.30 - 13.00 uur
AAtrium
14.00 - 16.00 uur
Simeonshof
17:00 - 19:30 uur

VERDAGINGSBESLUITEN

Melisselaar 1

plaatsen van een akoestische
wand

Past. van Haarenstraat
25

plaatsen van een woonunit

Vlas en Graan ong
G2885

realiseren van een winkelruimte
(Aldi)

Bolkenplein 6

verbouwen voormalig
kantoorpand tot woning

Rembrandtlaan 58

verbouwen van een woning met
mantelzorg

plaatsen van luchtwassers,
aanpassen van stallen en het
wijzigen van dieraantallen

Grootveld 5

verbouwen van een woonhuis

Kruigenstraat ong.(15)

Piet Bartenstraat 36 te
Erp

realiseren van een bijgebouw

bouwen van een woonhuis en het
aanleggen van een inrit

Voordijk 10 te Erp

De Scheifelaar ong.
(576)

bouwen van een woning en het
aanleggen van een inrit

De Horstjens 11

realiseren van een woning

Spoorven 212

uitbreiden van een woning

Souverijnsakker
ongenummerd (21)

bouwen van een woning en
vrijstaand bijgebouw

herbestemmen van een
historische boerderij in vier
levensloopbestendige woningen

Eisenhowerweg 13

herbouwen van een bestaande hal

Hertogin Johannastraat
26

transformeren bejaardenhuis naar
48 huurwoningen

De Scheifelaar 513

bouwen van een woonhuis

De Coevering 5 A

aanleggen van padelbanen

Taaghof 12

verbouwen van een woning

Evertsenstraat 5

kappen van een boom

De Bresser 27

10 april 2022 - VOW Mudrun

Stationsstraat 41

bouwen van een overkapping

De Bresser 27-29

25 t/m 29 mei 2022 - 75-jarig
jubileum Voetbalvereniging
Oranje-Wit

Heisteeg 9

veranderen van de inrichting

Heiakkerstraat

14 mei 2022 Rock Am Ringoven

Bussele 1 te Erp

veranderen van eigenaar

Reigerdonk 37

27 en 28 mei 2022 - (besloten)
Circus in de Zorg

Goordreef 2 te Erp

het hebben van een propaantank
hebben van een propaantank

Julianapark

5 mei 2022 t/m 22 mei 2022
Jumping-World

Meerbosweg 43-45 te
Erp
De Boekt 20

melding vuurwerk Jan Linders

Wilhelminalaan 14

hebben van een dönergrill

De Kempen 60

opslaan en verkopen van
consumentenvuurwerk

PUBLICATIE VERGUNNINGEN
BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Heisteeg 9

Evenementenvergunning
Cruijgenstraat en
omgeving te Erp

22 mei 2022 Wielerronde van Erp

De Roost 15A te Erp

3 juli 2022 Koffieconcert Bende
bède Band

Pastoor van
Schijndelstraat 37 te Erp

29 juli t/m 30 juli 2022 Boering
Beach Ball Blast

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Pater van den Elsenlaan
ongenummerd

realiseren van een parkeerterrein
met nissenhut (legalisatie)

Evenementenvergunning

Heesakker 12 te Erp

9 en 10 April 2022 - Nationale
fietscrosswedstrijd BMX

Dobbelsteenplein 1A

17 juni t/m 19 juni 2022 Gekko’s
Beach Sport Events

Loterijvergunning
Wilgenstraat 15

15 t/m 26 mei 2022 voor
missionarissen in Veghel en
Eerde, circus Caps en de stichting
vrijwilligers palliatieve terminale
zorg , regio Uden-veghel

ONTVANGEN MELDINGEN
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

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.

