GEMEENTE MEIERIJSTAD NIEUWS

HOE ZIET MEIERIJSTAD ER UIT OP HET GEBIED
VAN KUNST EN CULTUUR IN 2030?
AFTRAP POLITIEKE JONGERENDAGEN
MEIERIJSTAD3 2022
GESLAAGD!
Kolommen
van 91,3 mm breed
Lettertype Arial Regular
Woensdag 9 maart waren
47 leerlingen
Platte
tekst 9 pt van het Elde College
aanwezig op de politieke interlinie
jongerendag
12 pt in het bestuurscentrum.
Na de opening
door
burgemeester
Van
Rooij
de leerlingen in
Subkop Arial Regular 9 pt interlinie
13zijn
hoofdletter
groepjes aan deachtergrond
slag gegaan
met
het
thema
‘Oog
blauw zoals voorbeeld voor elkaar’.
Ieder groepje ging aan de slag met ideeën bedenken, organiseren,
fracties vormen, onderbouwen, debatteren en lobbyen. Bij het
opstellen en onderbouwen van een voorstel konden zij een
beroep doen op ondersteuning van raads- en commissieleden.
In NIEUWS
een bijzondere
UITraadsvergadering
DE RAAD zijn de voorstellen
gepresenteerd en verdedigd. Uiteindelijk is een compromisvoorstel
aangenomen. Tot slot zijn oorkondes uitgereikt voor de beste
groepsvoorzitter, de beste debater en het beste idee.
In juli staat de politieke jongerendag voor de leerlingen van het
Zwijsen College en het Fioretti College op het programma.
BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD

INLOOPBIJEENKOMST 28 MAART
KLIMAATROBUUST BEEKDAL SINT-OEDENRODE

De gemeente heeft in haar korte bestaan een rijk en levendig
kunst- en cultuurklimaat opgebouwd. De gemeente ziet kunst
en cultuur op lokaal niveau als een essentieel onderdeel in
het streven naar een optimale woon-, leef- en werkomgeving
en goede persoonlijke ontwikkeling van de inwoners van de
gemeente.
Wij willen met een open blik kijken naar wat kunst en cultuur voor
onze gemeente en haar inwoners (verder) kan betekenen en hoe
Meierijstad cultureel nog sterker kan worden gepositioneerd.
Kortom; Hoe ziet Meierijstad er uit op het gebied van kunst en
cultuur in 2030?
Wij willen dit gesprek aangaan met aanbieders, consumenten,
geïnteresseerden, (maatschappelijk) partners en anderen.
We nodigen u dan ook graag uit voor één van de werksessie
voor de realisatie van de nieuwe nota kunst en cultuur Meierijstad
2023 - 2030.
De werksessies
De werksessies zijn ingedeeld per discipline en vinden op de
volgende dagen/tijden plaats.
Datum
25 april 2022

Tijd
19.30 uur

NIEUWS UIT DE BUURT

VAN DEvoor
WEEK
Het VRAAG
deﬁnitieve projectplan
Klimaatrobuust beekdal SintOedenrode is vastgesteld door het dagelijks bestuur van het
waterschap de Dommel. Een mooie mijlpaal in dit unieke project.
Er is een verbeterslag gedaan na reacties op het ontwerpprojectplan. Het hele plan voor de Dommel door Sint-Oedenrode
heeft waterschap de Dommel in nauwe
afstemming met ons als gemeente, inwoners,
verenigingen, scholen en bedrijven tot stand
gebracht.
Samen hebben
we nagedacht over de
OVERIG
NIEUWS
beste oplossingen. Het projectplan kunt u inzien
op www.dommel.nl/drogevoeten of scan
bijgaande QR code. Het projectplan ligt vanaf
11 maart 2022 6 weken ter inzage via https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-20222793.html. Belanghebbenden kunnen tegen dit
besluit beroep instellen.
ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

Inloopbijeenkomst maandag 28 maart 2022
Het is mogelijk om het projectplan en de kaarten op papier te
bekijken en vragen te stellen. Er is een open inloopbijeenkomst
op maandag 28 maart. Tussen 17.30 en 21.00 uur bent u
welkom in het bestuurscentrum Sint-Oedenrode, Burgemeester
Wernerplein 1. Vooraf aanmelden is niet nodig.

28 april 2022

14.00 uur

9 mei 2022

19.30 uur

23 mei 2022

19.30 uur

30 mei 2022

19.30 uur

Locatie
Disciplines
Mariëndael
Kunst en
Sint-Oedenrode cultuurpresentatie,
kunst in de openbare
ruimte, kunstcollectie
RAADhuis,
Bibliotheekwerk
Schijndel
Mariendael
Cultuureducatie,
Sint-Oedenrode Muziekverenigingen
Noordkade
Podiumkunsten, Toneel
Veghel
en Festivals
’t Spectrum
Diverse: Volksfeesten,
Schijndel
Erfgoed, Lokale
Omroep, Musea,
Culturele Centra

Aanmelden werksessie
Geef u op voor één van de werksessie via het e-mailadres
avanalebeek@meierijstad.nl of telefonisch via 0413 - 381 754.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

VASTSTELLING MAXIMALE WAARDEN GELUIDSBELASTING WONINGEN LANGS N616 TE ERP
Langs de wegen “N616 (Brugstraat, Gemertsedijk, Hertog
Janplein, Heuvelberg, Hezelstraat, Kerkstraat, Molentiend,
Schansoord en Veghelsedijk)” zijn woningen gelegen die op 1
maart 1986 een te hoge geluidsbelasting ondervonden.
Naast het toepassen van bronmaatregelen zoals een stiller
wegdek worden voor deze woningen geluidwerende maatregelen
getroffen. Voor het treffen van geluidwerende maatregelen zijn de
maximaal toelaatbare waarden op de gevels van deze woningen
van belang.
Deze maximaal toelaatbare waarden zijn formeel vastgesteld op
20 oktober 2021 door de staatssecretaris van Infrastructuur en
Waterstaat.

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

Voor de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te
dienen tegen het besluit van de staatssecretaris
van Infrastructuur en Waterstaat kunt u de
volledige bekendmaking raadplegen op www.
ofﬁcielebekendmakingen.nl. U kunt bezwaar
indienen van 16 maart tot en met 27 april 2022.

VASTSTELLING MAXIMALE WAARDEN GELUIDSBELASTING WONINGEN LANGS DIVERSE WEGEN
TE SINT-OEDENRODE
Langs de wegen Dahliastraat, Hertog Hendrikstraat, Hoogstraat,
Laan ten Bogaerde, Liempdseweg, Lieshoutseweg, Oude
Lieshoutseweg, Pastoor Teurlingsstraat, Schout van Peellandlaan
en Sonseweg zijn woningen gelegen die op 1 maart 1986 een te
hoge geluidsbelasting ondervonden.
Deze woningen komen in aanmerking voor het treffen van
geluidwerende maatregelen. Voor het treffen van deze
maatregelen zijn de maximaal toelaatbare waarden op de gevels
van deze woningen van belang.
Deze maximaal toelaatbare waarden zijn formeel vastgesteld op
10 november 2021 door de staatssecretaris van Infrastructuur en
Waterstaat.
Voor de mogelijkheid om een bezwaarschrift in
te dienen tegen het besluit van de staatssecretaris
van Infrastructuur en Waterstaat kunt u de
volledige bekendmaking raadplegen op
www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
U kunt bezwaar indienen van 16 maart tot en met 27 april 2022.

ENERGIE BESPAREN MET DE SLIMWONEN APP
De prijzen van gas en elektriciteit
schieten omhoog en dit heeft gevolgen
voor alle huishoudens. Inzicht in
energieverbruik is belangrijker dan ooit.
Daarom biedt gemeente Meierijstad
haar inwoners gratis de SlimWonen
App aan.
De SlimWonen App is een nieuw
initiatief en maakt energie besparen makkelijker en leuker.
Vanaf nu kunnen inwoners met een mobiele telefoon een
persoonlijke activatiecode voor de SlimWonen App aanvragen.
Met de SlimWonen App kunnen gebruikers zien hoeveel euro
men per dag uitgeeft aan energie. Bovendien laat de App zien of
het verbruik veel of weinig is in vergelijking met anderen. De App
biedt ook tips om energie te besparen.
Activatiecode aanvragen
• Om gebruik te maken van de SlimWonen
App is een activatiecode nodig. Inwoners
van gemeente Meierijstad kunnen deze
aanvragen via www.slimwonenapp.nl/
aanvragen.
• Bij de aanvraag heeft men de EAN code
van de stroom en gas nodig, deze is te
vinden op de jaarrekening of https://www.
eancodeboek.nl/eancodeboek/control/
index.
• Na de aanvraag krijgt men de activatiecode met de post
thuisgestuurd.
• In de App Store (iOS) of Google Play Store is de app gratis
te downloaden en met de activatiecode kan men dan
eenvoudig een account aanmaken.
• De SlimWonen App kan vanaf de activatie gratis worden
gebruikt tot 1 mei 2023.
• Om die looptijd maximaal te benutten is het advies zo snel
mogelijk (in ieder geval voor 31 juli a.s,)
de App te activeren. Het activeren van de
App leidt tot geen enkele verplichting, ook
niet na de gratis periode. Kijk voor meer
informatie over de SlimWonen App op
www.slimwonenapp.nl.

BOUWKAVELS TE KOOP IN ERP
Vanaf 10 maart tot en met 24 maart kunnen inwoners van
Meierijstad of daarbuiten inschrijven voor een kavel, die in plan
De Bolst te Erp in de verkoop gaan. De kavels zijn bedoeld voor
het bouwen van (5) vijf vrijstaande en (4) vier 2-onder-1-kap
woningen.
Inschrijven kan tot en met 24 maart
U kunt zich tot en met 24 maart voor een kavel in dit plan
inschrijven. Het inschrijfformulier dient onder gelijktijdige betaling
van een bedrag ter hoogte van € 50,- aan inschrijfgeld ingestuurd
of persoonlijk ingeleverd te worden.

GEMEENTERAADSVERKIEZING 2022
Stemmen kan tot vanavond 16 maart 21.00 uur
Vandaag (16 maart) kunt u tot 21.00 uur uw stem uitbrengen bij één van de stemlocaties in Meierijstad. Kijk voor het stembureau
bij u in de buurt op de achterzijde van uw stempas. U kunt ook gebruik maken van een ander stembureau of van onze drive íns in
Veghel (gemeentewerf Doornhoek), Schijndel (gemeentewerf de Bogaard) en Sint-Oedenrode (manege Pijnhorst, Bremhorst).

Vergeet uw stempas en uw legitimatie niet mee te nemen.
Blijf thuis bij klachten
Heeft u klachten die passen bij het coronavirus, blijf dan thuis en laat een andere kiezer voor u gaan stemmen. Dat kan door
de achterkant van uw stempas in te vullen. Geef uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de kiezer die voor
u gaat stemmen.

UITSLAGEN
GEMEENTERAADSVERKIEZING

16 MAART
LIVE TE VOLGEN
MEIERIJSTAD

Op 16 maart aanstaande kunt u vanaf 21.30 uur de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing volgen via een live uitzending van Omroep Meierij op TV of via de website
www.omroepmeierij.nl.
Tijdens de live uitzending vanuit het Spectrum in Schijndel ontvangt u onder andere de
tussen-standen per stembureau die gedurende de avond binnenkomen. Die presentatie
van de tussenstanden zijn ook via Facebook en Instagram van de gemeente Meierijstad
te volgen. De presentatie van de tussenstanden via Omroep Meierij zal worden ondersteund door een gebarentolk.
Loting
Na de inschrijftermijn wordt door middel van loting bepaald,
wat de volgorde van de uitgifte zal zijn. Op basis van de dan
opgestelde lijst zullen de kavels, maximaal 1 week, gereserveerd
worden.
Indien een geïnteresseerde zich inschrijft na de inschrijftermijn,
zal deze op volgorde van inschrijving (dag/tijdstip) op de lijst
worden geplaatst. Ook in dat geval dient het eerder aangehaalde
inschrijfgeld te worden voldaan. Op maandag 28 maart 2022
vindt de loting plaats bij de notaris.
Meer informatie over de kavels, de grondprijzen
en het inschrijfformulier en uitgifteprotocol vindt
op www.meierijstad.nl/debolst.

TER INZAGE: ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
BUITENGEBIED, HERZIENING JEKSCHOTSTRAAT 1
EN 1A IN VEGHEL
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, herziening
Jekschotstraat 1 en 1a in Veghel ligt met ingang van dinsdag 15
maart tot dinsdag 26 april 2022 ter inzage in het gemeentehuis,
Stadhuisplein 1 te Veghel, gedurende
openingstijden. Tevens is het ontwerp van het
bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening
Jekschotstraat
1
en
1a’
elektronisch
raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Jekschotstraat 1 en 1a” voorziet in het omschakelen van twee voormalige agrarische bedrijfsbestemmingen naar de bestemming
‘Wonen’ ter plaatse Jekschotstraat 1 en 1a. De twee bedrijfswoningen worden omgeschakeld naar burgerwoningen en de stallen/loodsen worden gesloopt. Verder wordt een woning te Jekschotstraat 1 in een cultuurhistorisch waardevol gebouw
toegevoegd én wordt er een woning toegevoegd in het kader van
de Ruimte-voor-ruimte-regeling te Jekschotstraat 1a. In totaal
worden vier burgerwoningen mogelijk gemaakt.
Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te
dienen op het ontwerp bestemmingsplan en/of
het ontwerp besluit hogere waarden wet Geluidhinder kunt u de volledige bekendmaking raadplegen op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN
BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN
Omgevingsvergunning

ter hoogte van Kampweg
1 A te Erp

kappen van een boom

Achterbolst
ongenummerd (40) te
Erp

bouwen van een vrijstaande
woning en het aanleggen van een
inrit

Standplaatsvergunning

Beverweide 21

kappen van een boom

De Stad 9

realiseren van kamerverhuur ten
behoeve van arbeidsmigranten

Parkeerterrein Sporthal
de Bunders

bevolkingsonderzoek borstkanker

Veerstraat 12 te Erp

bouwen van een bijgebouw

De Bunders

verkoop Griekse broodjes

Elbestraat 25

bouwen van een berging

Hamsterweide 22

uitbouwen van een woning

De Wasaa 9 te Erp

kappen van een boom

Havelt 3-3A-3B-3C-3D3E

bouwen van 6 woningen

Roekdonk 6

uitbouwen van een woning

Plevierdonk 24

bouwen van een carport

De Scheifelaar
ongenummerd (579)

bouwen van een woning en het
aanleggen van een inrit

Corsica 7A

verbouwen van een woning en
aanbouwen van een bijgebouw

Provinciale wegen in
Meierijstad N618 N622
N637 en N279

kappen van bomen langs de
provinciale wegen (dode bomen)

Pastoor van
Schijndelstraat 37 te Erp

29 en 30 juli 2022 Boering Beach
Ball Blast

VERDAGINGSBESLUITEN
Meester
Schendelerstraat 2

kappen van bomen

Vlasven 4

bouwen van bijgebouwen

Acacialaan 13

uitbreiden van een woning

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER

Evenementenvergunning
Witte de Withstraat 24B

Evenementenvergunning

25 en 26 juni 2022 - Zeskamp

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Hoogven 2 te Erp

uitbreiden van de bestaande
bedrijfsruimte

Herenakker 50

bouwen van een woning

Plan Kloosterkwartier
Gebouwen C en D (G
3453)

bouwen van appartementen

Hool 1 te Erp

milieu neutraal wijzigen, realiseren
van een verwerkingsruimte en
intern aanpassen van stallen

N.C.B.-laan 23

kappen van een boom

Rooseveltlaan 10

vervangen van een HAS B
gasstation

Doornhoek 3720

hebben van een groothandel in
(bouw)materialen

Marshallweg 1

tijdelijk plaatsen (tot eind april) van
twee mobiele aﬂeverinstallaties
bestaande uit twee tanks

Cruijgenstraat 3 te Erp

verbouwing Albert Heijn met de
nieuwste winkelformule waarbij
de gehele koelinstallatie wordt
vervangen

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.

