GEMEENTE MEIERIJSTAD NIEUWS

BIJWONEN VAN VERGADERING/LIVE STREAM
EXTRA RAADSVERGADERING 19 MEI
Op 19 mei wordt
het coalitieakkoord
‘Thuis in
3 Kolommen
van 91,3 mm2022-2026
breed
Meierijstad’ besproken.
Ook worden
wethouders benoemd en
Lettertype
Arial de
Regular
geïnstalleerd. Verder staatPlatte
op detekst
agenda:
9 pt
• Toelating en installatie interlinie
raadsleden
12 pt
• Benoeming
enArial
installatie
Subkop
Regularburgercommissieleden
9 pt interlinie 13 hoofdletter
• Diverse benoemingen
van
raadsen voorbeeld
burgercommissieleden
achtergrond
blauw
zoals
• Afscheid vertrekkende collegeleden

BEELDVORMENDE AVOND 1 JUNI

NIEUWS UIT DE RAAD

Op het programma staat:

• Integriteit/bestuurlijke weerbaarheid
Een weerbare overheid en samenleving zijn essentieel om
structureel tegendruk te bieden aan ondermijnende criminaliteit.
GEMEENTERAAD
MEIERIJSTAD
Het BENOEMING
gaat om de LID
sluipende
bedreiging van
de integriteit van
openbaar bestuur en bedrijfsleven, bestuurders en ambtenaren.
Samen met de Taskforce-RIEC nemen wij u mee in dit onderwerp
wat ons allen aan gaat.
• Polarisatie
Polarisatie is het versterken van tegenstellingen tussen partijen
of bevolkingsgroepen. In het openbaar bestuur krijgen wij ook
NIEUWS
UITmet
DE
BUURT
steeds
vaker te maken
polarisatie.
Tijdens deze sessie gaan
we in op het begrip polarisatie en hoe dit het functioneren in het
openbaar bestuur raakt.

BEELDVORMENDE AVOND 2 JUNI
Op het programma staat:
Raadzaal
VRAAG
VAN
WEEK
Stand
van zaken
op hetDE
gebied
van Grondstoffen
Ingegaan wordt op lopende trajecten, zoals transitietraject/
veldproef milieustraat – kringloop – sociaal domein, maatwerk
laagbouw, onderzoek afvalscheiding bedrijven en initiatief
nascheiding.
Parallelle zaal
Adviesrecht en verplichte participatie bij buitenplanse
omgevingsplanactiviteiten
OVERIG NIEUWS
In welke gevallen wil de raad gebruik maken van het adviesrecht
voor omgevingsvergunningen voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit?
Welke activiteiten wil de raad aanwijzen waarbij participatie
verplicht is?
Noot: terinzagelegging voor inspraak volgt nog.

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

WILT U INSPREKEN?

Neem dan contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl
of tel. 14 0413). Er mag ingesproken worden op zowel
geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen.
• Beeldvormende avond 1 juni: aanmelding is mogelijk tot
31 mei, 12.00 uur.
• Beeldvormende avond 2 juni: aanmelding is mogelijk tot
1 juni, 12.00 uur.
De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.
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 vergaderingen zijn openbaar en zijn in het bestuurscentrum
van Meierijstad, Burg. Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode.
Aanvangstijd is 19.30 uur. U bent van harte welkom om de
vergadering bij te wonen. U kunt de vergadering
ook thuis live volgen via de livestream
www.meierijstad.nl/videoregistraties.
De vergaderingen zijn ook terug te kijken.

VIDEO MEE IN DE RAAD
In de video’s ‘Mee in de Raad’ wordt het proces van de raad
doorlopen aan de hand van wisselende onderwerpen.
De laatste editie gaat over ‘Nieuwe raadsleden’, naar aanleiding
van de gemeenteraadsverkiezingen.
Eerder kwamen onderwerpen zoals Duurzame mobiliteit,
Bedrijventerreinen in Meierijstad en Actieplan wonen aan bod.
De video’s zijn te vinden op het Facebook- en YouTubekanaal
van de gemeente Meierijstad.
Informatie grifﬁe
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffie,
telefoon 14 0413 of e-mail griffie@meierijstad.nl.

ENERGIETOESLAG AANVRAGEN
Het kabinet heeft vanwege de stijgende energieprijzen besloten
eenmalig € 800,- te geven aan huishoudens met een inkomen
op of net boven het sociaal minimum. Dit om u te helpen bij het
betalen van de energierekening.
Alle inwoners die een uitkering, bijzondere bijstand of
minimaregeling van de gemeente hadden in de periode 1 januari
en 31 maart 2022, hoeven niets te doen Deze mensen hebben
vóór 1 mei 2022 € 800,- tegemoetkoming gekregen.
Ook ouderen met een aanvullende inkomensvoorziening (AIO
uitkering) van de Sociale Verzekeringsbank krijgen de
tegemoetkoming automatisch.
Ontvangt u geen uitkering van gemeente
Meierijstad maar behoort u wel tot de minima?
Dan kunt u een aanvraag hiervoor bij ons
indienen. Dat kan tot 1 november 2022.
Lees de voorwaarden op
www.meierijstad.nl/energietoeslag of scan bijgaande QR code.
Komt u in aanmerking?
Vul het formulier in dat u kunt vinden op de website
www.meierijstad.nl/energietoeslag of via bijgaande QR code.
Tevens vragen wij om een kopie van uw paspoort of ID-kaart
en uw meest recente loonstrook of uitkeringsspecificatie en een
foto van uw bankpas of het laatste afschrift van uw bankrekening
waarop de energietoeslag gestort moet worden, met daarop
zichtbaar uw rekeningnummer en naam.
Vindt u het lastig om het formulier op de website in te vullen,
neem dan telefonisch contact op via 14 0413 of mail naar
inkomensvoorzieningen@meierijstad.nl.

WILT U MEEDENKEN OVER HET LANDELIJKE
GEBIED RONDOM ’T LAAR EN DE OLLANDSEWEG
IN SINT-OEDENRODE?
De komende jaren gaat er veel veranderen in de agrarische
sector. Zo’n 200.000 m2 stallen lijkt niet meer nodig te zijn in
2035. Om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in het
buitengebied te behouden of te verbeteren, is de gemeente een
proef gestart met bewoners en initiatiefnemers in gebied t Laar
en de Ollandseweg e.o. om mee te denken over de toekomst
van dit buitengebied. In deze gebieden bevinden zich agrarische
bedrijven die stoppen, groeien of starten. Mogelijk zijn er ook
bedrijven die zoeken naar een nieuwe functie voor (leegstaande)
stallen. De bewoners en ondernemers in deze gebieden zijn in
november 2021 op de hoogte gebracht van dit proefproject om
mee te denken over de toekomst van hun buitengebied.
Wilt u ook meedenken?
Heeft u een mening of een idee wat u in deze gebieden waardevol,
belangrijk of kansrijk vindt, dan kunt u dit op een interactieve
digitale kaart aangeven. Op deze kaart zijn uitgangspunten en
eerdere schetsen te vinden. De opmerkingen op de kaart die
voor 31 mei 2022 zijn geplaatst worden meegenomen als input
voor de inloopavond.
Deze kaart en meer informatie kunt u vinden op
www.laar-ollandseweg.meierijstad.nl of scan
bijgaande QR code.
Inloopavond
Om de ideeën en meningen van betrokkenen mee te nemen in
de verdere uitwerkingen wordt er op 20 juni een inloopavond
georganiseerd. Tijdens deze avond kunnen geïnteresseerden
in gesprek gaan met elkaar en/of met medewerkers van de
gemeente. Wilt u hier bij zijn? Meldt u zich dan vóór 31 mei aan
via het aanmeldformulier op laar-ollandseweg.meierijstad.nl.

UITGIFTE GROND GEMEENTE
De gemeente geeft gemeentegrond op verschillende manieren
uit. De gemeente verkoopt of verhuurt gemeentegrond, maar
geeft ook grond uit met een recht van opstal of een recht van
erfpacht. Op basis van een uitspraak van de Hoge Raad van
26 november 2021 is de gemeente verplicht voortaan het
voornemen tot gronduitgifte vooraf bekend te maken, zodat
geïnteresseerde partijen kunnen reageren. Dit heeft te maken
met gelijke behandeling. De gemeente mag soms wel 1-op1 handelen, als kan worden aangenomen dat er maar één
gegadigde is.
De gemeente maakt via www.meierijstad.nl/uitgiftegrond en
via de huis-aan-huisbladen bekend voor welke gronden het
voornemen bestaat om uit te geven.
In de periode vanaf 26 november 2021 tot nu heeft de gemeente
het voornemen om onderstaande gronden 1-op-1 uit te geven:
- Boerdonk, Pastoor van Schijndelstraat 6, verkoop
groenstrook
- Erp, Achterbolst 13, verkoop groenstrook
- Erp, Twee Torenstraat (gelegen naast Kerkstraat 42),
verkoop groenstrook
- Sint-Oedenrode, Kasteellaan 6, verkoop voor sociale
woningbouw
- Mariaheide, Meester Schendelerstraat 12, recht van opstal
ten behoeve sportclub
- Veghel, Vlas en Graan 101, verkoop voor een winkel
- Veghel, Voltaweg ong., ter hoogte van nr. 2 t/m 18, verkoop
voor bedrijvigheid

Als u vragen heeft of wilt reageren op een van bovenstaande
plannen, dan kunt u tot en met 7 juni contact opnemen
met de gemeente door een e-mail te sturen aan
grondzaken@meierijstad.nl. Als er geen
reacties binnenkomen binnen deze termijn, gaat
de gemeente het voornemen tot uitgifte
uitvoeren.
Meer informatie over bovenstaande gronden
kunt u vinden op www.meierijstad.nl/uitgiftegrond of scan
bijgaande QR code.

VIERING 200 JAAR ZUID-WILLEMSVAART
Woensdag 11 mei was de aftrap de aftrap voor
de viering van 200 jaar Zuid-Willemsvaart op
de Noordkade. Er staan de komende periode
verschillende activiteiten op de planning om
dit jubileum te vieren en stil te staan bij deze
historische en belangrijke vaarweg.
De kinderen van Basisschool de Heycant uit Schijndel hadden
woensdag de primeur om als eersten in de boot te stappen die
hen over de Zuid-Willemsvaart voer. De komende weken volgen
ruim 2000 leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs uit
alle kernen van Meierijstad.

MELD MISDAAD ANONIEM
Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar
u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad.
U kunt bij M. melden over bijvoorbeeld moord en doodslag,
mishandeling, overvallen, brandstichting, fraude en wapen- of
mensenhandel. Of vermoedt u dat er drugsafval wordt gedumpt?
Vaak ligt het afval in kunststof of metalen vaten, jerrycans en
soms ook gasflessen langs de weg, in het bos of in het open veld.
Soms ligt het afval in een auto.
Meld dit direct. Zo levert u een bijdrage aan de veiligheid in uw
eigen omgeving.
Bereikbaarheid
M. is zeven dagen per week bereikbaar via
0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op
feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Daarnaast
kunt u 24/7 melden via meldmisdaadanoniem.nl/melden
Kijk voor meer informatie over M. op www.meldmisdaadanoniem.nl.
Wilt u meer weten over drugsafval, hoe u het
kunt herkennen wat u moet doen. Kijk dan op
www.bijtendebende.nl/over-drugsafval.

Heeft u ook een activiteit die hierbij zou kunnen aanhaken? Laat
het dan weten via www.zwv200.nl.

MAAK KANS OP GRATIS KAARTEN VOOR DE HUIS
EN ENERGIEBEURS
Van 10 tot 12 juni vindt de Huis en Energie
beurs plaats in de Brabanthallen in Den Bosch.
De plek om alles te leren over het verduurzamen
van uw woning. Van warmtepompen tot advies
van een van de 100 experts. Wilt u gratis kaarten
ter waarde van €20,- winnen?
Ga dan naar https://brabantwoontslim.nl/actiepagina/win-kaarten
-voor-huis-energie-beurs/
U ontvangt op 27 mei via de e-mail bericht of u
een kaartje gewonnen heeft.
Meer informatie over de Huis en Energiebeurs
kunt u vinden op www.huisenenergie.nl .

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Dorshout 24

wijzigen van een veehouderij

Kerkhoefweg 18

plaatsen van een woonunit

De Houtwal 2

plaatsen van een woonunit

De Kuilen 13 en 12A

aanleggen van inritten en het
kappen van bomen

Krijtenburg 11

uitbreiden van de inrichting met
extra slaapkamers

langs de beek de
Leijgraaf

realiseren van een ecologische
verbindingszone aan de Leijgraaf

Evenementenvergunning
Boterweg 33 te Erp

25 juni The Big party - Fransen
Gerrits 125 jaar

Markt

24 juli t/m 28 augustus Six Sunny
Days (zondagen)

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning

HEEFT U DE SLIMWONEN APP AL?

Tevens is er op 21 juli een symposium voor ondernemers en het
concert op het water voor inwoners; het festival Fabriek
Magnifique van 22 t/m 24 juli; een varende expositie ‘dat wat blijft’
van Monique Broekman en het permanente
kunstwerk van de Kunststichting dat straks
herinnert aan deze viering.
Kijk voor meer informatie op www.zwv.nl of
scan bijgaande QR code.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

De prijzen van gas en elektriciteit schieten omhoog en dit heeft
gevolgen voor alle huishoudens. Inzicht in energieverbruik is
belangrijker dan ooit.
Daarom biedt de gemeente 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 kunt u zien hoeveel euro u 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 u 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 u 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 kunt u
dan eenvoudig een account aanmaken.
• De SlimWonen App kan vanaf de activatie gratis worden
gebruikt tot 1 mei 2023.

NIEUWE MARKTVERORDENING
Op 10 mei heeft de gemeenteraad de nieuwe Marktverordening
Meierijstad vastgesteld. In de marktverordening zijn alle regels
opgenomen over wat wel en niet mogelijk is op onze weekmarkten.
Ook is hierin alles te vinden over marktvergunningen. De
belangrijkste wijzigingen die nu doorgevoerd zijn hebben
betrekking op het bijstellen van de
vergunningsduur naar 12 jaar, het verlenen van
een vergunning na afloop van een vergunning
en het overschrijven ervan. Wilt u kennisnemen
van de nieuwe marktverordening of heeft u
mogelijk interesse om een nog beschikbare
plek in te nemen op een van onze weekmarkten? Kijk dan op:
www.meierijstad.nl/marktplaats.

N.C.B.-laan
ongenummerd

verleggen van een gasleiding

Voltaweg ong. (1)
(R836 en R866)

bouwen van een kantoor met
magazijn en werkplaats

Laurierveld 16

verbouwen van een woning

Stationsstraat 41

realiseren van een overkapping

Erpseweg 3

uitbreiden van een kantoor

Pater Visserslaan 17 en
17A

splitsen van een boerderij

Beukelaar 15

verbouwen van een woning

Chrysantenstraat 38

plaatsen van een erker en entree

Schildstraat 9 te Erp

uitbreiden van een woning

Past. van Haarenstraat
74

verbouwen van een woning

Klaverlaar 26

vervangen van kozijnen voorzijde
woning

Deken van Miertstraat
(ongenummerd)
nieuwbouw
Kloosterkwartier fase 2

melding mobiel puinbreken

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Krijtenburg 6

bouwen van een loods

VERDAGINGSBESLUITEN
Hertogin Johannastraat
26

transformeren van een
bejaardenhuis naar 48
huurwoningen

Julianastraat 2A

bouwen van een woning

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
Noordkade 5

verhuren van kleine opslagruimtes

De Beeke 6 te Erp

herstellen van de carrosserie van
exclusieve auto’s

Udenseweg 8

verwijderen van een klanten
gasstation

De Amert 418A

starten van een groothandel in verf
en aanverwante artikelen

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.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Vraag de Slimwonen app nu aan!
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.of scan bijgaande QR
code.

