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G E M E E N T E  M E I E R I J S T A D N I E U W S

BEELDVORMENDE AVOND 1 JUNI 

Op het programma staat:

• Integriteit/bestuurlijke weerbaarheid
Een weerbare overheid en samenleving zijn essentieel om 
structureel tegendruk te bieden aan ondermijnende criminaliteit. 
Het gaat om de 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 
steeds vaker te maken met 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
Stand van zaken op het 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 
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. 

AGENDACOMMISSIE 2 JUNI 

De agendacommissie stelt de vergadercyclus van juni vast. De 
voorlopige agenda’s van de commissies (9 en 16 
juni) en de raad (23 en 30 juni) worden hier 
besproken en vastgesteld. De vergaderstukken 
zijn te vinden op www.meierijstad.nl/vergader-
kalender. Let u er op dat het om concepten gaat. 
Wijzigingen zijn niet uitgesloten. 

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN 
BEDRIJFSVOERING 9 JUNI

Op de agenda staat:
• Bestemmingsplan ‘Kerkstraat 29 in Wijbosch’
• Bestemmingsplan ‘Snelfi etsroute Veghel, deel woongebied 

Veghel’
• Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsparagraaf ‘Fioretti locatie 

Kasteellaan Sint-Oedenrode’

PMD ZAKKEN TIJDELIJK ZONDER KLEUR

In verband met productieproblemen door een tekort aan 
grondstoffen zijn er tijdelijk PMD zakken zonder kleur 
verkrijgbaar. De kleurloze PMD zakken zijn gratis af te halen 
bij het gemeentehuis in Veghel, het Bestuurscentrum in Sint-
Oedenrode en het Raadhuis in Schijndel en op de milieustraten.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN JUNI

• Op maandag 6 juni (2e Pinksterdag) zijn wij gesloten.

• Op vrijdag 10 juni zijn al onze dienstverleningscentra en 
milieustraten gesloten. De receptie van ons
dienstverleningscentrum in Veghel is die dag 
alleen geopend van 9.00 uur tot 10.00 voor 
aangiften geboorte en overlijden.

Voor de normale openingstijden kunt u kijken op 
www.meierijstad.nl/openingstijden

GEVEL- EN VERPLAATSINGSSUBSIDIE VOOR 
ONDERNEMERS EN EIGENAREN IN CENTRA 

Binnen de gemeente is de regeling ‘gevel- en verplaatsings-
subsidie’ beschikbaar. Deze tijdelijke regeling (2021-2023) is in 
het leven geroepen om onze ambities voor vitale centra in onze 

• Verordening tot wijziging van de verordening op de 
raadscommissies van de gemeente Meierijstad (2e wijziging)

• Gedragscode integriteit raads-, en collegeleden gemeente 
Meierijstad 2022

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 9 JUNI

Op de agenda staat:
• Krediet permanente uitbreiding basisschool Maria ter Heide te 

Mariaheide
• Rekenkameronderzoek ‘Eenzaamheid in Meierijstad’

Let op:
Het gaat om conceptagenda’s. De agendacommissie stelt op 2 
juni de agenda’s vast. Wijzigingen zijn mogelijk. 

WILT U INSPREKEN?

Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Neem dan 
contact op met de griffi e (e-mail griffi e@meierijstad.nl of tel. 14 
0413). Aanmelding is mogelijk tot 8 juni, 12.00 uur. De spreektijd 
is maximaal vijf minuten per inspreker.

INFORMATIE GRIFFIE

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

Op dinsdag 14 juni nemen Coby van der Pas en Harry van Rooijen officieel afscheid als wethouder 
van de gemeente Meierijstad. Zij hebben zich vanaf 2017 met veel enthousiasme en daadkracht 
ingezet voor inwoners, bedrijven en samenwerkingspartners in de gemeente. 

Coby was verantwoordelijk voor de portefeuille sport, onderwijs, recreatie & toerisme en leefbaarheid,  
gemeentelijk vastgoed en erfgoed.

Harry was verantwoordelijk voor de portefeuille verkeer en vervoer, duurzaamheid, winkelcentra, 
beheer openbare ruimte, afvalstoffenbeleid en milieu.

Wij nodigen u graag uit om aanwezig te zijn bij de afscheidsreceptie en hen persoonlijk de hand 
te schudden. U bent van harte welkom op dinsdag 14 juni in De Afzakkerij (CHV Noordkade) 
Verlengde Noordkade 10-12 in Veghel. De receptie is van 16.00 tot 18.30 uur, het programma begint 
om 16.30 uur.

Bent u er ook bij?
Indien u aanwezig bent bij deze receptie, wilt u dit dan uiterlijk 6 juni laten weten via 
e-mail bestuurssecretaresse@meierijstad.nl. 

Graag tot ziens!

UITNODIGING
AFSCHEID 

COBY VAN DER PAS 
EN 

HARRY VAN ROOIJEN



gemeente te realiseren. Deze regeling is bestemd voor 
ondernemers én vastgoedeigenaren om de uitstraling van gevels 
te verbeteren en om horeca en detailhandel te verplaatsen naar 
één van onze drie centra. Heeft u plannen voor verplaatsing of 
om uw gevel te verbeteren? Dan kunt u hiervoor subsidie 
aanvragen. De volledige regeling vindt u hier: 
https://bit.ly/3aw6c0I 
De aanvragen worden op volgorde van 
binnenkomst behandeld. Voor 2022 is in totaal 
€ 70.000,- beschikbaar. 
   

PRAAT U MEE OVER DE VOORWAARDEN 
VOOR DUURZAME ENERGIE OPWEKKING IN 
MEIERIJSTAD?

In juni organiseert de gemeente bijeenkomsten waarbij u kunt 
meepraten over de voorwaarden voor het opwekken van 
duurzame energie in Meierijstad. Om goede input op te halen, 
organiseren we thematafels. Per thematafel staat een ander 
onderwerp centraal. U kunt deelnemen aan deze thematafels, 
samen met experts met specifi eke kennis over het thema en 
belanghebbende partijen.

Dinsdag 14 juni: thematafel Energiemix en inpassing in het 
landschap
Het doel van gemeente Meierijstad is om CO2-neutraal te 
zijn in 2050. We kijken daarom naar verschillende manieren 
om op een duurzame wijze energie op te wekken binnen de 
gemeentegrenzen. De verhouding tussen deze duurzame 
energiebronnen noemen we de energiemix. Aan deze thematafel 
onderzoeken we wat de invulling van deze energiemix betekent, 
bijvoorbeeld voor het buitengebied. Wat kan wel? Wat kan niet? 
Wat vinden we acceptabel in Meierijstad? En wat betekent dit 
voor de resterende energieopgave?

Daarnaast worden duurzame vormen van energieopwekking 
zichtbaar in het landschap, zonneweides zijn immers zichtbaar. 
Hoe dat op een manier kan die zo weinig mogelijk verstoring 
oplevert? Welke opties en mogelijkheden zijn er en wat vinden 
we passend binnen Meierijstad?

Dinsdag 21 juni: thematafel Het betrekken van inwoners bij 
plannen en 50% lokaal eigendom
Wanneer initiatiefnemers plannen maken voor de ontwikkeling van 
bijvoorbeeld een zonneveld, vinden we het een vereiste dat hierbij 
ook de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden 
uit Meierijstad betrokken zijn. Met de deelnemers aan deze 
thematafel onderzoeken we welke behoefte er is om bij zulke 
processen betrokken te zijn. En we onderzoeken de wensen en 
ideeën hoe dit eruit kan komen te zien.

Als er vervolgens echt projecten van de grond komen gaat 
het vaak om forse investeringen die meestal alleen door grote 
investeerders en bedrijven opgebracht kunnen worden. Daarmee 
dreigen de lusten en lasten niet gelijk verdeeld te worden. 
Om dat te voorkomen streeft de gemeente naar 50% lokaal 
eigenaarschap. Wat zouden daarvoor geschikte vormen zijn?

Aanmelden voor een thematafel
U kunt zich aanmelden voor één of meerdere 
thematafels via https://bit.ly/3a8cumP
Of door een e-mail te sturen naar duurzaam@
meierijstad.nl .

Meer informatie
Alle informatie over de thematafels en andere 
bijeenkomsten over dit onderwerp vindt u op 
www.duurzaammeierijstad.nl. Of stuur een 
e-mail naar duurzaam@meierijstad.nl. 

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED
HERZIENING DEN DUBBELEN 4 VEGHEL’

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Den 
Dubbelen 4’ ligt met ingang van woensdag 1 juni tot woensdag 13 
juli ter inzage in het gemeentehuis, Stadhuisplein 
1 te Veghel. Tevens is het ontwerp van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 
Den Dubbelen 4’ elektronisch te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 
Den Dubbelen 4” voorziet in het omschakelen van de 
voormalige agrarische bedrijfslocatie naar de bestemming 
Wonen. Dit resulteert in slopen van de voormalige agrarische 
bedrijfsgebouwen en het omzetten van de bedrijfswoning naar 
burgerwoning. 

Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te 
dienen op het ontwerp bestemmingsplan kunt 
u de volledige bekendmaking raadplegen op 
www.offi cielebekendmakingen.nl.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Doornhoek 4200 verplaatsen en aanpassen 

van de in- en uitritten van een 
distributiecentrum

Meester 
Schendelerstraat 4 

plaatsen van een woonunit

Evertshoeve 
ongenummerd  N3116 
Bouwnummer 16

plaatsen van een woonunit

Beukelaar 4 aanpassen van een trottoirband 
om een tweede inrit te creëren

Omgang ongenummerd 
Kloosterveldt 
ongenummerd 

realiseren van 3 woningen plan 
Kloosterveldt

Kampweg 14 te Erp ontgraven van sloten en het 
aanleggen van een natuurvijver

Vijverweg 19 plaatsen van een dakraam 
voorzijde van de woning

Veghels Buiten SBA 
2800 ( fase 1b en 4) 

bouwen van 34 woningen, 1 
parkeerschuur en 24 tuinbergingen

erf 2400 bouwnummer 8 plaatsen van een tuinhuisje

Evenementenvergunning
Markt 27 16 t/m 19 september 

nevenactiviteiten kermis Veghel

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Verlengde Noordkade 
4 en 6  

realiseren van een aanbouw 
en uitbreiding van de kleine 
kathedraal en uitbreiding bioscoop 
(legalisatie)

Verlengde Noordkade 
4A  

realiseren van de activiteit Axe 
throwing in de silo’s (legalisatie)

Heesakker 14 te Erp veranderen van de inrichting
Voordijk 3 te Erp uitbreiden van een woonhuis en 

bouwen van bijgebouwen
Hoger Duinenweg 3 aanmerken van de bedrijfswoning 

als zijnde plattelandswoning
Bergweg 6 B  (F5744)  plaatsen van een tijdelijke 

woonunit

Verlengde Noordkade 4 uitbreiden van een restaurant 
met bar en uitbreiding gebouw 
(legalisatie)

Leeuwenhoeckweg 2 bouwen van een bijgebouw

VERDAGINGSBESLUITEN

Rembrandtlaan 90 verbouwen van een woning
Kempkesweg 9 te Erp omzetten van het gebruik van 

een bedrijfswoning naar een 
plattelandswoning

Coxsebaan 27 te Erp realiseren van een sleufsilo buiten 
bouwvlak

Hoeksehei 11 te Erp bouwen van een schuur en een 
tuinkas

Herenakker ong.  (kavel 
N2863)

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

ONTVANGEN MELDINGEN 
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Doornhoek 3870 opslaan van een extra voorraad 
Coxsebaan 27 te Erp bouwen van een sleufsilo buiten 

het bouwvlak 
Kennedylaan 2 plaatsen van een tijdelijke 

bronbemaling t.b.v. keuren 
ondergrondse brandstoftanks 

Doornhoek 4265 wijzigen van de indeling en 
toevoegen opslag van 2 x 1 m3 
Ad Blue 

Kraanmeer 1 te Erp wijziging van houden varkens naar 
montagebedrijf 

Vanderlandelaan 2 sloop van bestaande 
bedrijfspanden en deel 
kantoorpand en op deze locatie 
nieuwbouw magazijn met 
laaddocks en een kantoor

Noordkade 3 B onderhouden van scootmobielen

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële 
publicaties. Het digitale gemeenteblad 
(www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. 
Abonneer u op de e-mailservice of download 
de app om berichten digitaal te ontvangen via 
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

  MEEDENKEN OVER DE TOEKOMST VAN MEIERIJSTAD

SAVE THE DATE
MEEDENKEN OVER DE TOEKOMST VAN MEIERIJSTAD?

DAG van de VERBEELDING
Camping Het Goeie Leven, Vlagheide 8b, Eerde
Vrijdag 30 september, 15.00 uur tot 20.00 uur

In de afgelopen vijf jaar is er gebouwd aan de nieuwe gemeente Meierijstad: een gemeente dichtbij burgers, persoonlijk, onze 13 kernen 
koesterend, verbindingen leggend. 

Het fundament is gelegd en Meierijstad staat als een huis. Een mooie basis om op verder te bouwen. Meierijstad gaat een nieuwe periode 
in en we laten ‘het nieuw’ van de gemeente achter ons. Samen richten we onze blik op de toekomst.

Dit evenement biedt u als inwoner, ondernemer of organisatie van Meierijstad ook een podium om uw eigen dromen over toekomstig 
Meierijstad zichtbaar en bespreekbaar te maken. Niet om elkaar aardige en beeldende verhalen te vertellen maar als start, als bijdrage 
en als invloed voor een gezamenlijke en gedragen visie op Meierijstad 2035. 
Wilt u graag aanwezig zijn op de Dag van de Verbeelding, dan nodig ik u van harte uit! 
Aanmelden kan via www.meierijstad.nl/toekomst. Hier vindt u ook meer informatie.

Ik hoop u te ontmoeten! 
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester

Op een later tijdstip ontvangt u meer informatie, waarbij u ook de mogelijkheid krijgt om 
een podiumplek te reserveren voor het presenteren van uw droom! 


