GEMEENTE MEIERIJSTAD NIEUWS

RAADSVERGADERING 29 MAART

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

3 Kolommen van 91,3 mm breed
Op woensdag 29 maart
wordt afscheid
genomen van diegenen
Lettertype
Arial Regular
die de komende raadsperiode
niet
meer
terugkeren in de
Platte tekst 9 pt
gemeenteraad.
interlinie 12 pt
Subkop Arial Regular 9 pt interlinie 13 hoofdletter
Op de agenda staat
verder: blauw zoals voorbeeld
achtergrond
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied
Veghel, herziening Bolstweg 4’ (hamerstuk)
• Vaststelling bestemmingsplan Gasthuisstraat 36 te Schijndel
(hamerstuk)
• Onderzoek
geloofsbrieven
toelating tot de gemeenteraad.
NIEUWS
UIT DE en
RAAD

Aansluitend is het afscheid van de vertrekkende raadsleden.
Uit de raad gelicht
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel,
BENOEMING
LID4’.GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD
herziening
Bolstweg
Door de vaststelling van dit bestemmingsplan wordt met behulp
van de ruimte-voor-ruimteregeling het realiseren van een woning
met bijgebouwen mogelijk.
Vaststelling bestemmingsplan Gasthuisstraat 36 te Schijndel
Door vaststelling van dit bestemmingsplan wordt de bouw
van 7 starterswoningen in het monumentale pand en 8
NIEUWS UIT DE
BUURT
nieuwbouwappartementen
op het
naastgelegen terrein mogelijk.

RAADSVERGADERING 30 MAART
Op 30 maart is de eerste raadsvergadering van de nieuwe
zittingsperiode 2022-2026. De leden van de nieuwe gemeenteraad
van Meierijstad worden dan geïnstalleerd.
Vergaderstukken
DE WEEK
WiltVRAAG
u meer over VAN
de vergaderstukken
weten?
Kijk dan op
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

KUNST EN CULTUUR IN 2030. PRAAT MET ONS MEE

HOE ZIET MEIERIJSTAD
ER UIT OP HET GEBIED VAN
KUNST EN CULTUUR
IN 2030?
PRAAT MET ONS MEE!

De gemeente Meierijstad 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.

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN / LIVE STREAM

kunst en cultuur in 2030? Wij willen dit gesprek

De raadsvergaderingen zijn openbaar en in het bestuurscentrum
vanOVERIG
Meierijstad, NIEUWS
Burg. Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode.
Aanvangstijd is 19.30 uur.
U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen.
U kunt de vergaderingen ook thuis live volgen
via de livestream
www.meierijstad.nl/videoregistraties.

geïnteresseerden, (maatschappelijk) partners en

De vergaderingen zijn ook terug te kijken.

www.meierijstad.nl/notakunstencultuur

INFORMATIE GRIFFIE
Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende avonden
weten? Kijk eens op de www.meierijstad.nl/vergaderkalender.
Daar vindt u informatie over de gemeenteraad, raadsleden,
burgercommissieleden,
raadsbijeenkomsten,
uitzendingen
raadsbijeenkomsten etc.

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

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.

Hoe ziet Meierijstad er uit op het gebied van

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

ENERGIE BESPAREN MET DE SLIMWONEN APP

aangaan met aanbieders, consumenten,
anderen tijdens één van de werksessie voor de
realisatie van de nieuwe nota kunst en cultuur
Meierijstad 2023 - 2030.
Meer informatie hierover vind je op onze website

NB: Deze werksessies waren eerder in november en december 2021 gepland. Vanwege de coronamaatregelen zijn deze werksessies toen niet doorgegaan.

Aanmelden werksessie en meer informatie
Kijk op onze website
www.meierijstad.nl/notakunstencultuur
of scan de QR code:

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 2022) 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.

SPORTVRIJWILLIGERS NOMINEREN VOOR
31 MAART VOOR DE SPORTAWARDS MEIERIJSTAD
Vanwege het grote succes van vorig jaar worden ook dit jaar
de kampioenen en vrijwilligers bij hun vereniging gehuldigd (in
plaats van een sportfeest op een locatie). Wethouder Sport en
de voorzitter van de sportraad, Rolf de Jong rijden op 13-14 en
15 mei door Meierijstad en bezoeken zowel de kampioenen als
de Award winnende sportvrijwilligers op hun vereniging om hen
in het zonnetje te zetten!
Kampioenen aanmelden en vrijwilligers nomineren
Als vereniging kunt u, naast het aanmelden van de kampioenen,
ook sportvrijwilligers nomineren voor de Sport Award
Sportvrijwilliger 2021. De coronatijd vroeg ook afgelopen jaar
weer enorm veel creativiteit en vindingrijkheid van de vrijwilligers
om de sportverenigingen draaiende te houden.
Nomineren van vrijwilligers en aanmelden
kampioenen kan tot 31 maart 2022 via de
website www.sportawardsmeierijstad.nl.
Op 1 april worden alle genomineerde
vrijwilligers bekend gemaakt.

MEIERIJSTAD IS WEER EEN STUKJE SCHONER
Op woensdag 16 en zaterdag 19 maart vonden in Meierijstad
de jaarlijkse opschoondagen plaats. Dit jaar een record aantal
deelnemers namelijk ruim 2200, waarvan ruim 1000 kinderen.
Vooral de jongste kinderen vonden het erg leuk om te doen en
maakte er zelf een wedstrijd van wie het meeste kon verzamelen.
Zelfs in sommige voortuintjes werden de kleine rommeltjes
meegenomen. Ze namen hun taak heel serieus en ieder
sigarettenpeukje werd opgepakt met de knijper. Ook de Dubakki
bakﬁets van de gemeente heeft heel wat meters mogen maken.
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet om
Meierijstad weer een stukje schoner te maken!
Oproep:
Wilt u iedere dag helpen met het schoonhouden van uw wijk?
Word dan ZAP-per (ZwerfAfvalPakker).
U bent gezond in actie én we krijgen een schonere leefomgeving.
Mooi toch! Wilt u dat ook doen? Neem contact op met gemeente
middels de Mijn Gemeente app of bel 140413. Vraag hoe het
werkt en vertel wat u hierin wilt betekenen. Succes en bedankt!

PUBLICATIE VERGUNNINGEN
BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Cruijgenstraat 3 te Erp

vervangen van dakcondensors
voor een gaskoeler

Cruijgenstraat 3 te Erp

wijziging van reclame/signing

Oudestraat
ongenummerd (P443)
te Erp

kappen van 2 eiken en 8 berken

Muskaatveld 1

realiseren van een doorbraak van
woning naar garage

Hertogin Johannastraat
26

transformeren van een
bejaardenhuis naar 48
huurwoningen

Beukelaar 15

verbouwen van een woning

Boerdonksedijk 44 te
Erp
Havelt ongenummerd
(kavel 3 SBA420)

Aanbieders gezocht
Er hebben zich al veel bedrijven aangemeld voor de beursvloer,
maar gezien het aantal aangemelde hulpvragen is de organisatie
nog actief op zoek naar ondernemers, bedrijven, onderwijs- en
overheidsinstellingen, businessclubs of serviceclubs actief in de
Gemeente Meierijstad. Dus bent u die ondernemer of dat bedrijf,
dat maatschappelijk betrokken is en uw tijd,
expertise, middelen, materialen, faciliteiten,
handen en netwerk wil delen met hen die het
nodig hebben, meldt u zich dan aan voor 3 april
2022 aan voor de deelname aan Beursvloer
Meierijstad via
https://beursvloermeierijstad.nl/aanmelden_aanbieders
Meer informatie kunt u vinden op de website
www.beursvloermeierijstad.nl

bouwen van 20 woningen

Spoorven 150

bouwen van een carport

Dorshout 15

bouwen van een woning

Evenementenvergunning
Verlengde Noordkade
10

31 mei en 1 juni 2022 Gala Fioretti
College en Zwijsen College

Achterst Ven 23

verbouwing woning

VERDAGINGSBESLUITEN
bouwen van een woning met
bijgebouw

milieuneutraal veranderen

Buitendreef ong. kavel
N2919

plaatsen van een woonunit

bouwen van een woning

Molenwieken G 2471

wijzigen van een magazijn naar
appartement

Voordijk 3 te Erp

verbouwen van een woonhuis en
bouwen van een bijgebouw

Pater Visserslaan 13

gebruik van een bedrijfswoning
omzetten in kamerverhuur

Chrysantenstraat 38

plaatsen van een erker

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER

Hertog Janplein te Erp

17 t/m 19 juni 2022 - Zand en Zo

De Amert 702

Goordreef 1 te Erp

26 juli t/m 29 juli 2022
Kindervakantieweek Erp-KeldonkBoerdonk

Dobbelsteenplein

6 mei t/m 9 mei 2022 Kermis
Mariaheide

Past. Clercxstraat

20 mei t/m 23 mei 2022 Kermis
Zijtaart

Past. Clercxstraat

22 mei 2022 - vlooienmarkt

plaatsen van een brandwerende
moduulcontainer

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.

ZO ZORG JIJ
VOOR MINDER
RESTAFVAL

In zo’n 1,5 uur tijd ontmoeten deelnemers al rondlopend op
de Matchvloer elkaar. Bedrijven met hun aanbod ontmoeten
maatschappelijke organisaties met hun hulpvragen. Is er een
passend aanbod en is er een klik, dan kan dit uitmonden in een
match. De match wordt compleet door een originele, bijzondere,
of ludieke tegenprestatie van de vragende partij. Na de 1,5 uur
matchen wordt bekend gemaakt wat het aantal matches is en
bijbehorende maatschappelijke waarde.

Stevenshoeve 1 t/m 20

Wilbert Kerkhofstraat
ongenummerd te Erp

Evenementenvergunning

Op de beursvloer Meierijstad ontmoeten op 7 april aanstaande
gemeente, bedrijven, onderwijsinstellingen, serviceclubs en
maatschappelijke organisaties elkaar. De Beursvloer is er voor
partijen die een maatschappelijk bijdrage willen leveren aan de
(lokale) samenleving. Én de Beursvloer is er voor maatschappelijke
organisaties die op zoek zijn naar ondersteuning in de vorm
van kennis, kunde, capaciteit of goederen. De Beursvloer legt
verbindingen waardoor honderden mensen in beweging komen
waarmee lokale samenlevingen versterkt worden.

Omgevingsvergunning

Geweigerde omgevingsvergunning

Watermolenweg 5 te Erp aanleggen van 4 padelbanen

7 APRIL BEURSVLOER MEIERIJSTAD

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Goed afval scheiden is beter

PLASTIC EN DRANKVERPAKKINGEN
(PMD)
Denk aan plastic verpakkingen en tasjes.
Ook drinkpakken en blik mogen hierin.

voor het milieu en beter voor
je portemonnee! Met deze
tips houd je zo min mogelijk
restafval over.
Dit hoort er niet in:
hard plastic en piepschuim.

GFT-AFVAL
Al het groente, fruit en tuinafval mag in
de GFT-container. Ook alle etensresten
mogen hierin.

PAPIER
Alles wat van papier en karton is mag
hierin. Denk aan kranten, folders, schrijfblokken, schriften en wc-rolletjes.

