GEMEENTE MEIERIJSTAD NIEUWS

TERUGBLIK RAADSVERGADERING 30 MAART
3 Kolommen van 91,3 mm breed
Op 30 maart was de Lettertype
eerste raadsvergadering
van de zittingsArial Regular
periode 2017-2022. De leden
van
de
nieuwe
gemeenteraad
Platte tekst 9 pt
van Meierijstad zijn geïnstalleerd.
Ook
zijn
diverse
burgerinterlinie 12 pt
commissieleden
benoemd
en
geïnstalleerd.
Subkop Arial Regular 9 pt interlinie 13 hoofdletter
Bent u benieuwd
hoe de blauw
raadsvergadering
achtergrond
zoals voorbeeld
verlopen is? Wilt u weten wat er besproken is?
U kunt de vergadering terugkijken via
www.meierijstad.nl/videoregistraties .

Bij het
terugkijken,UIT
kunt u DE
kiezenRAAD
voor automatische ondertiteling.
NIEUWS

BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD

Burgercommissieleden zijn aanwezig bij commissievergaderingen
en andere raadsbijeenkomsten. Ze nemen echter niet deel aan de
raadsvergaderingen. Elke fractie kan maximaal
4 burgercommissieleden voordragen. Wilt u
weten wie de nieuwe burgercommissieleden
zijn? Neem dan een kijkje op de
www.meierijstad.nl/burgercommissieleden

BEELDVORMENDE AVOND 7 APRIL
Op het programma staat:
• Presentatie woonverenigingen Groen-grijs Rooi
De vereniging wil in Sint-Oedenrode voor jong en oud
betaalbare huurwoningen en centrale ruimten in een groene
omgeving realiseren. Via een woonwensen-onderzoek is de
haalbaarheid van dit initiatief onderzocht. Na een presentatie
van de onderzoeksresultaten volgt een uiteenzetting van de
vervolgstappen.
• Kennismaking met Rekenkamercommissie Meierijstad
Wie zijn de leden van de Rekenkamercommissie? Wat houdt
de rekenkamerfunctie in? Waar zijn de werkzaamheden van de
Rekenkamercommissie op gericht?

Installatie van de nieuwe gemeenteraad.

NIEUWS UIT DE BUURT

WIE ZITTEN ER IN DE RAAD?

• Presentatie rekenkameronderzoek Eenzaamheid
Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek van de
Rekenkamercommissie Meierijstad? Wat zijn de conclusies en
aanbevelingen?
•

De gemeenteraad van Meierijstad bestaat uit 37 leden.
De verdeling is als volgt:
CDA:
7 leden
HIER:
5 leden
LOKAAL:
5 leden
VVD:
5 leden
SP:VRAAG VAN DE WEEK
4 leden
PvdA-Groen Links:
3 leden
Gemeentebelang Meierijstad: 3 leden
HART:
2 leden
D66:
2 leden
Forum voor Democratie:
1 lid
Wilt u weten wie de nieuwe gemeenteraadsleden
zijn?OVERIG
Neem dan een
kijkje op
NIEUWS
www.meierijstad.nl/gemeenteraadsleden

BURGERCOMMISSIELEDEN
Op 30 maart zijn in totaal 25 burgercommissieleden door de
gemeenteraad benoemd. Met uitzondering van Forum voor
Democratie
hebben alle fracties MEIERIJSTAD
een voordracht gedaan:
ONDERNEMEND
CDA:
2 leden
HIER:
3 leden
LOKAAL:
2 leden
VVD:
3 leden
SP:
3 leden
Gemeentebelang: Meierijstad: 2 leden
PvdA-Groen Links:
4 leden
Hart:
4 leden
D66:
2 leden

Workshop nieuwe onderzoeksonderwerpen
Rekenkamercommissie Meierijstad
De rekenkamercommissie stelt jaarlijks een onderzoeksprogramma vast. Om ideeën voor mogelijke onderzoeksonderwerpen op te doen houdt zij een workshop met de raads- en
commissieleden.

MEEPRATEN?
Belangstellenden kunnen de bijeenkomst, zoals gebruikelijk, via
de livestream (www.meierijstad.nl/videoregistraties) volgen.
Tijdens de beeldvormende avond kunnen kijkers thuis vragen
stellen en/of reageren via een sms of WhatsApp bericht. Het
telefoonnummer verschijnt tijdens de livestream in beeld.

AGENDACOMMISSIE 14 APRIL
De agendacommissie stelt de vergadercyclus van april/mei vast.
De voorlopige agenda van de commissies Ruimte, Economie
en Bedrijfsvoering en Mens en Maatschappij (21 april) en de
raad (19 mei) en de beeldvormende avond (1 juni) worden hier
besproken en vastgesteld. De vergaderstukken zijn te vinden op
www.meierijstad.nl/vergaderkalender . Let u er op dat het om
concepten gaat. Wijzigingen zijn niet uitgesloten.

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE
7 april:
14 april:
21 april:
19 mei:

Beeldvormende avond
Agendacommissie
Commissievergaderingen
Raadsvergadering

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

CONCEPT SANERINGSPROGRAMMA GELUID
GEMEENTELIJKE WEGEN IN ERP
De
Omgevingsdienst Brabant Noord heeft een concept
saneringsprogramma opgesteld voor geluidsanering van
71 woningen aan de Kraanmeer, Morschehoef, Heesakker,
Rijkerbeek, Boekelseweg, Hoogstraat, Rijbeemd, Boerdonksedijk
en Jekschotstraat. Het betreft woningen die op 1 maart 1986
vanwege wegverkeer een te hoge geluidbelasting hebben.
Het saneringsprogramma omschrijft de uitgangspunten en
maatregelen om de geluidbelasting, veroorzaakt door het
wegverkeer, op de gevel van woningen en andere geluidgevoelige
gebouwen te beperken. In de genoemde situaties is besloten
uit te gaan van sanering door het treffen van geluidwerende
maatregelen aan de woningen.
Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te
dienen op het concept saneringsprogramma
geluid kunt u de volledige bekendmaking
raadplegen op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
U kunt bezwaar indienen van 7 april tot en met
19 mei 2022.

5 MEI: VRIJHEIDSMAALTIJD MEIERIJSTAD

MEIERIJSTAD

VERGADERSTUKKEN
Wilt u meer over de vergaderstukken weten? Kijk
dan op www.meierijstad.nl/vergaderkalender
(of via bijgaande QR code).

UITNODIGING
VRIJHEIDSMAALTIJDEN MEIERIJSTAD
We leven in tijden waarin eens te meer blijkt hoe kwetsbaar vrijheid is. Samen met verschillende
buurt- en wijkverenigingen, Oranjeverenigingen en wijk- en dorpsraden organiseert de gemeente
Meierijstad in heel de gemeente diverse vrijheidsmaaltijden.

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN / LIVE STREAM

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

U bent van harte uitgenodigd om te komen genieten van een bescheiden vrijheidsmaaltijd
(soep en broodjes) om samen met anderen het gesprek over vrijheid aan te gaan.

De vergaderingen zijn openbaar en in het bestuurscentrum van
Meierijstad, 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.
De vergaderingen zijn ook terug te kijken.

Aanmelden is niet nodig maar let op: op is op!

WANNEER

5 mei 2022

HOE LAAT

van 12.00 – 13.30 uur
(Op iedere locatie is voor maximaal 50 personen soep en broodjes beschikbaar.)

WAAR

Diverse locaties (zie www.meierijstad.nl/vrijheidsmaaltijden)

19 APRIL: INFORMATIEAVOND ZON- EN
WINDENERGIE
Op dinsdag 19 april van 19.30 uur tot 21.00 uur organiseert
de gemeente een digitale informatiebijeenkomst over zon- en
windenergie in Meierijstad.
De energietransitie is een actueel thema. Het klimaat verandert
en gasprijzen stijgen. De Nederlandse regering heeft in het
landelijk Klimaatakkoord afgesproken dat alle energie in
Nederland in 2050 groen en CO₂- neutraal is. Dat betekent dat
we ook in onze gemeente, naast maatregelen nemen om energie
te besparen, duurzame energie moeten opwekken. Daarom
kijken we naar manieren om op een duurzame wijze energie op
te wekken binnen de gemeentegrenzen met zonne-energie en
windenergie. Samen met inwoners en andere belanghebbenden
stellen we hiervoor een afwegingskader op, waarin we opnemen
welke voorwaarden we stellen aan het plaatsen van windmolens
of het aanleggen van zonneweides.

Nieuwbouwplan De Bolst
De Bolst wordt een nieuwe woonwijk met in totaal circa 300
woningen voor alle doelgroepen en leeftijden. Aan de zuidzijde
van de weg Achterbolst zijn fase 1/m 5 en park gepland. Aan de
noordzijde is de uitleg van De Bolst Noord voorzien. Fase 1 en 2
zijn inmiddels klaar en fase 3 is in ontwikkeling. Fase 4 is medio
maart in de verkoop gegaan en voor fase 5 wordt de laatste hand
aan de schetsen gelegd.

UITREIKING CERTIFICATEN YOUNG LEADERS

Aanmelden voor de digitale informatieavond
Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan
via https://bit.ly/informatieavond19april
Aanmelden is mogelijk tot en met vrijdag 15 april.
Op die dag ontvangt u van ons ook de link naar de bijeenkomst
en meer informatie over de opzet van de bijeenkomst.
Meer participatieavonden
Deze avond is vooral bedoeld om u bij te praten over wat we de
komende tijd gaan doen. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te
stellen. Vanaf mei volgen meerdere participatie
momenten waarbij we dieper op het onderwerp
in gaan. Meer informatie hierover volgt via
www.duurzaammeierijstad.nl en in deze krant.
Samenvoegen afwegingskader zon en wind
In 2021 startten we met het proces om te komen tot een
‘Afwegingskader Wind’. Voor het opwekken van zonne-energie
bestaat al een afwegingskader. Nu hier de eerste ervaringen
mee opgedaan zijn, herijken we in 2022 dit afwegingskader. Zon
en wind maken beide onderdeel uit van de duurzaamheidsvisie,
daarom voegen we in 2022 deze trajecten samen en werken we
aan een nieuw afwegingskader voor zon en wind.

WIL JE ONTDEKKEN WELKE SPORT BIJ
JOU PAST? DOE DAN MEE MET BIZZISPORT PLUS
Bizzysport Plus is er voor kinderen tussen de 9 en 13 jaar met een
autisme verwante stoornis, ADHD, een motorische achterstand
of kinderen die zich nog niet prettig voelen bij een reguliere
sportvereniging. Bij Bizzisport Plus sport je in kleine groepen
van maximaal 10 kinderen en je maakt kennis met verschillende
sporten zoals honkbal, basketbal, knotshockey en veel andere
leuke spelvormen.
Wanneer: iedere woensdagmiddag
Tijd: van 16.00 uur tot 17.00 uur.
Waar: Gymzaal EBC Icarius Smaldonkstraat 4 in Schijndel
Door wie: Sportcoach gemeente Meierijstad
Meer informatie of aanmelden: Tel: 06-83609924 of
via e-mail bewegen@meierijstad.nl

19 APRIL: WILT U MEEDENKEN OVER INVULLING
NIEUWBOUWWIJK DE BOLST IN ERP?
De gemeente is bezig met het ontwikkelen van de nieuwbouwwijk
De Bolst in Erp. Deze nieuwe woonwijk ligt aan de noordrand
van Erp direct grenzend aan het buitengebied. De ontwikkeling
van de woonwijk verloopt per fase. De schets voor fase 5 en de
eerste denkrichting voor de invulling van De Bolst Noord zijn nu
in concept klaar.
Bijeenkomst 19 april
Tijdens de bijeenkomst op 19 april wil de gemeente graag met
omwonenden, geïnteresseerden en belanghebbenden praten
over de ontwikkeling van het park, bijvoorbeeld over
keuzerichtingen van speeltoestellen of wensen op het gebied
van beplanting. Voor fase Noord gaat het met name over
denkrichtingen voor een mogelijke invulling en de voor- en
nadelen van verschillende keuzes en denkrichtingen. De geuite
denkrichtingen op beide schetsen worden afgewogen en waar
mogelijk meegenomen in het verdere ontwerpproces.
Aanmelden tot 14 april
De bijeenkomst over fase 5, het park en
invulling de Bolst Noord vindt plaats op 19 april
in gemeenschapshuis Ter Aa. Om groepen te
kunnen vormen, werken we met tijdsblokken.
Wilt u bij deze avond aanwezig zijn, meld u dan
aan via www.meierijstad.nl/aanmeldendebolst.
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met het tijdsblok
waarin u ingedeeld bent.

Een tiental glunderende jongeren uit Meierijstad ontvingen op
woensdagavond 30 maart het certiﬁcaat Young Leaders.
De afgelopen maanden hebben zij in het jongerencentrum De
Kluis een Young Leaders programma gevolgd. In deze training
leerden jongeren zichzelf en elkaar beter kennen en tegelijk ook
hoe ze zich samen op een positieve manier voor de gemeenschap
kunnen inzetten. De naam van hun zelfbedachte plan is Veghel
Connect. Doel is om na de langdurige coronatijd jong en oud
de gelegenheid te bieden elkaar op een prettige manier te
ontmoeten met een aansprekend evenement in het Julianapark
op 3 juli. De jongeren organiseren het evenement helemaal zelf.
Sluitstuk en meesterproef van de Young Leaderstraining was
de eindpresentatie. Elke deelnemer vertelde voor een publiek
van familie, vrienden en professionals wie hij of zij is, wat men
had geleerd in de training en welke sociale activiteiten zij als
jongeren voor de bewoners in petto hebben. Het is de derde keer
dat de gemeente dit leerprogramma aanbiedt. Meer informatie:
Perry van der Wal, jongerenwerker: 06-14342424.

DENK MEE OVER KUNST EN CULTUUR IN
MEIERIJSTAD IN 2030

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 on-

PUBLICATIE VERGUNNINGEN
BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Burg. van Lithstraat 1

bouwen van een aanbouw

Rembrandtlaan 90

verbouwen van een woning

Schildstraat 9 te Erp

uitbreiden van een woning

Kraanmeer 1 te Erp

uitvoeren van een nevenactiviteit

Spreeuwendonk 12

aanleggen van een dubbele inrit

Boekelseweg (R815) te
Erp

aanleggen van een inrit

Kempkesweg 9 te Erp

omzetten van het gebruik van
een bedrijfswoning naar een
plattelandswoning

Bergweg 6 (F5744)

plaatsen van een tijdelijke
woonunit

Past van Schijndelstraat
10 te Erp

bouwen tuinhuis

Verlengde Noordkade
(H2304)

uitbreiden van een restaurant met
bar en uitbreiding gebouw

Evenementenvergunning
Markt 30

27 april Koningsdag

Aanvraag buiten behandeling gesteld
Coxsebaan 27 te Erp

realiseren van een extra sleufsilo
buiten het bouwvak

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Kraanmeer 27 te Erp

(uitgebreid) bouwen van een
hooiberg en een tuinkas

Boekelseweg 1 te Erp

bouwen van twee varkensstallen

Morgenstraat 7 te Erp

verplaatsen van een paardenstal
en observatiebaan

Jekschotstraat 10

plaatsen van een woonunit

Kruigenstraat 15

bouwen van een woonhuis en het
aanleggen van een inrit

De Scheifelaar ong.
kavel 579

plaatsen van een woonunit

Berkenstraat 7

verbouwen van een woning (intern
verbouwing)

Spoorven 212

uitbreiden van een woning

Evertsenstraat 5

kappen van een boom

Julianastraat 10

uitbreiden van een woning

Corsica 7A

verbouwen van een woning en
aanbouwen van een bijgebouw

Melvert 9 te Erp

plaatsen van zonnepanelen

Kruigenstraat 12 B

plaatsen van een tijdelijke
woonunit

Milieueffectrapportage aanmeldnotitie
Kempkesweg 9 te Erp

wijzigen van een luchtwassysteem
inclusief parameters en het
plaatsen van een mobiele
mestscheider en mestopslag

Evenementenvergunning
‘t Plein en gedeelte
Oudestraat,
Morgenstraat te Erp

10 t/m 13 juni kermis Keldonk

derdeel in het streven naar een optimale woon-,
leef- en werkomgeving en goede persoonlijke
ontwikkeling van de inwoners van de gemeente.
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

VERDAGINGSBESLUITEN
Krijtenburg 11

intern uitbreiden van een
verblijfsruimte

N.C.B.-laan 121

verbouwen van een woning

Laurierveld 16

verbouwen van een woning

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

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER

www.meierijstad.nl/notakunstencultuur

Leinserondweg 11 B

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

oprichten van inrichting met
vleesstieren, vleeskalveren en
vrouwelijk jongvee en het plaatsen
van een mestbassin

Eisenhowerweg 5E

starten van bedrijf in Personal
Training Small Group Training

Voor meer informatie en aanmelden voor een
van de werksessies kijk op
www.meierijstad.nl/notakunstencultuur

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.

