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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

    

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

TERUGBLIK BEELDVORMENDE AVOND 1 EN 2 JUNI 

Bent u benieuwd hoe de beeldvormende 
avonden (1 en 2 juni) verlopen zijn? Wilt 
u weten wat er besproken is? U kunt de 
vergaderingen terugkijken via www.meierijstad.
nl/videoregistraties.

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE 
EN BEDRIJFSVOERING 9 JUNI

Op de agenda staat:

• Ontwerp ‘verklaring van geen bedenkingen’, Heidebloemstraat 
15 in Schijndel

• Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsparagraaf ‘Fioretti locatie 
Kasteellaan Sint-Oedenrode’

• Openen grondexploitatie complex Fioretti locatie in Sint-
Oedenrode

• Bestemmingsplan ‘Kerkstraat 29 in Wijbosch’
• Bestemmingsplan ‘Snelfi etsroute Veghel-Uden, deel 

woongebied Veghel’
• Verordening tot wijziging van de verordening op de 

raadscommissies van de gemeente Meierijstad (2e wijziging)

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 9 JUNI

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

Mariaheide
• Rekenkameronderzoek ‘Eenzaamheid in Meierijstad’

De aanmeldtermijn voor het spreekrecht van de commissies van 
9 juni is gesloten.  

GEZAMENLIJKE COMMISSIE RUIMTE, 
ECONOMIE EN BEDRIJFSVOERING/MENS 
EN MAATSCHAPPIJ 16 JUNI

Op de agenda staat: 
• Jaarverslag en jaarrekening 2021 gemeente Meierijstad
• 1e Bestuursrapportage 2022
• Technische uitgangspunten programmabegroting 2023

WILT U INSPREKEN TIJDENS DE 
GEZAMENLIJKE COMMISSIE?

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 15 juni, 12.00 uur. De spreektijd 
is maximaal vijf minuten per inspreker.

RAADSVERGADERING 23 JUNI

De raad neemt op 23 juni een besluit over de onderwerpen die in 
de commissies (9 en 16 juni) worden behandeld. De commissies 
brengen advies uit over hoe de agendapunten in de raad te 

de laadpalen, ruimtelijke eisen, zichtbaarheid en bereikbaarheid. 
Hierom vragen we u om ons te helpen met het vinden van de 
beste laadlocaties. Dit doen we door u te vragen om te reageren 
op een interactieve kaart, en te reageren op de laadlocaties die 
wij voorstellen. U kent uw straat en buurt immers het beste. 

Wat is een interactieve kaart?
Een interactieve kaart geeft een overzichtelijk beeld van de 
bestaande en geplande laadpalen bij ons in de gemeente. De 
laadbehoefte en alle potentiële laadlocaties worden zo inzichtelijk 
gemaakt. U kunt snel zien waar alle potentiële laadlocaties zich 
bevinden en u kunt uw mening geven over een beoogde locatie 
bij u in de buurt. 

Ook kunt u in de kaart een suggestie geven voor een alternatieve 
locatie. Tegelijkertijd is een bevestiging van een door ons 
beoogde laadplek ook zeer bruikbaar. We vragen u om mee te 
denken over de beste locatie en zodat we doordachte keuzes 
kunnen maken. U kent uw straat, buurt en wijk immers het beste.

Van 7 juni tot en met 21 juni kunt u reageren 
op de door ons geplande locaties, door of 
een alternatieve locatie aan te geven of te 
bevestigen dat de geplande locatie goed is. via 
de interactieve kaart. De interactieve kaart is te 
vinden op participatie.evmaps.nl/Meierijstad 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze 
website www.meierijstad.nl/laadpaal.  of kunt u 
contact opnemen via telefoonnummer 14 0413.

GRONDUITGIFTE DOOR GEMEENTE

De gemeente heeft het voornemen om gemeentegrond uit te 
geven. Het gaat om onderstaande gronden:
- Eerde, Valkenbergstraat 23, verkoop voor woningbouw
- Erp, nabij Wethouder van Dijkstraat, verkoop voor sociale 

woningbouw
- Sint-Oedenrode, Markt en Kapittelhof, verkoop voor 

woningbouw
- Sint-Oedenrode, Wilhelminastraat 19, vestigen 

appartementsrecht
- Veghel, Eemshof 26, verkoop groen- en reststrook
- Veghel, Eemshof 27, verkoop groen- en reststrook
- Veghel, Vlas en Graan 126, verkoop voor woningbouw

Meer informatie kunt u vinden op www.meierijstad.nl/
uitgiftegrond. Als u vragen heeft over een van de plannen, dan 
kunt u tot en met 28 juni contact opnemen met de gemeente door 
een e-mail te sturen aan grondzaken@meierijstad.nl. Als binnen 
die termijn geen reacties binnenkomen, gaat de gemeente het 
voornemen tot uitgifte uitvoeren.

behandelen (hamer- of bespreekstuk). Een hamerstuk betekent 
dat fracties akkoord zijn met het voorstel. 
In de raad wordt hierover niet meer gesproken. 
Een bespreekstuk wordt wel in de raad 
besproken.  Amendementen en moties worden 
bij de vergaderstukken geplaatst. Zie 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

UIT DE RAAD GELICHT

Ontwerp ‘verklaring van geen bedenkingen’, 
Heidebloemstraat 15 in Schijndel
Het gaat om de verbouwing van een kantoorpand voor de 
huisvesting van maximaal 70 internationale werknemers voor 
de duur van 15 jaar. Hiervoor is een buitenplanse afwijking van 
het bestemmingsplan nodig en daarmee ook een verklaring van 
geen bedenkingen van de raad.

Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsparagraaf ‘Fioretti 
locatie Kasteellaan Sint-Oedenrode’
Het gaat om de realisatie van 26 appartementen door 
woningbouwvereniging Woonmeij op de locatie Kasteellaan 6 in 
Sint-Oedenrode.  

Openen grondexploitatie complex Fioretti locatie 
in Sint-Oedenrode
Om de verdere uitvoering van de gebiedsontwikkeling op locatie 
Kasteellaan 6 in Sint-Oedenrode mogelijk te maken moet een 
grondexploitatie voor het complex geopend worden.   

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN/LIVE STREAM

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 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. 

INFORMATIE GRIFFIE

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

GEMEENTE MEIERIJSTAD ZOEKT NAAR 
NIEUWE LOCATIES VOOR LAADPALEN

Het is wellicht nog moeilijk voor te stellen: waarschijnlijk rijden 
er in onze gemeente in de toekomst meer elektrische auto’s 
dan benzine auto’s. Elektrisch rijden wordt steeds meer de 
norm. En om elektrisch rijden voor iedereen mogelijk te maken, 
hebben we snel meer laadpalen nodig. Wanneer u beschikt over 
bijvoorbeeld een oprit of een garage, dan kunt u daar een eigen 
laadpunt laten realiseren. De gemeente streeft ernaar om te 
zorgen dat iedereen kan laden, ook wanneer u geen ruimte hebt 
voor een laadpunt op eigen terrein. Om hiervoor te zorgen plaatst 
de gemeente laadpalen in de openbare ruimte. 

Momenteel staan er ruim 75 laadpalen in de openbare ruimte en 
dit jaar worden er nog minimaal 34 laadpalen bijgeplaatst. Om de 
snelle opmars van de elektrische auto te kunnen bijbenen, zoekt 
de gemeente naar nog eens 55 locaties. En daarvoor kunnen wij 
uw hulp gebruiken!

Denk mee en geef uw mening over geschikte locaties
Om tot de beste locaties te komen, hebben we zorgvuldig in kaart 
gebracht welke locaties mogelijk geschikt zijn. Hierbij is onder 
andere rekening gehouden met: verwachte vraag, spreiding van 



UITNODIGING VOOR ALLE 5-JARIGE 
KINDEREN UIT MEIERIJSTAD

Het 5e kaarsje staat in Meierijstad op de taart! 
En dat willen we graag vieren met 

EEN FOTOMOMENT VOOR ALLE 
KINDEREN UIT MEIERIJSTAD DIE DIT JAAR 

HUN 5E VERJAARDAG VIEREN

Bent u de trotse ouder van een kind die ook in 2022 
zijn of haar 5e verjaardag viert en woont u in 
Meierijstad….dan is deze oproep voor u!

Wilt u ook zo’n unieke foto van uw kind samen met 
alle andere jarige jobjes en burgemeester Kees van 
Rooij? Dan nodigen wij u en uw kind graag uit op 

15 juli 2022
In Sporthal de Streepen, 

Laan van Henkenshage 5, Sint-Oedenrode

Wij ontvangen u graag om 15.00 uur met een 
drankje, het fotomoment vindt plaats om 15.30 uur.

Graag willen we weten hoeveel kinderen we kunnen 
verwachten. Meldt u zich vóór 27 juni aan bij Fieke 
van Schijndel via fvanschijndel@meierijstad.nl.
U ontvangt een bevestiging en meer informatie.

ZIET U DRUGSAFVAL? RAAK HET NIET AAN!

Het dumpen van drugsafval is een probleem waar iedereen last 
van heeft. Vaten met chemisch afval of overblijfselen van een 
hennepplantage worden vaak in natuurgebieden gedumpt. Dat 
levert aanzienlijke schade op aan de natuur en haar bewoners. 
De chemische troep moet opgeruimd worden dat ook nog eens 
veel geld kost. Uiteindelijk betalen inwoners hiervoor de prijs.

Wat moet u doen als u dumping van drugsafval ziet of 
drugsafval vindt?
• Raak niets aan. Drugsafval is gevaarlijk;
• Bel direct de politie via 112 en volg de instructies van de politie op;
• Houd 25 meter afstand. Bij brand minimaal 100 meter afstand;
• Sta met de wind in de rug zodat chemische lucht niet uw kant 

op waait;
• Maak als het kan foto’s, noteer nummerborden en onthoud de 

beschrijving van de vervoersmiddelen en de personen. 

Bent u zelf de eigenaar van de grond waar het afval ligt, doe 
dan ook offi cieel aangifte bij de politie. Als de dader bekend is, 
kan de schade verhaald worden en moet de dader de schade 
terugbetalen.

Dus vermoedt u dat er iets niet aan de haak is? Maak een 
melding. Dit kan via het telefoonnummer 
0900-8844 of bij spoed 112. 
Anoniem melden kan via Meld Misdaad 
Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of 
via www.meldmisdaadanoniem.nl. Meldingen 
worden altijd serieus genomen en uitgezocht.

Kijk ook eens op www.meierijstad.nl/veiligheid 
om meer te lezen wat u kunt doen aan veiligheid 
en wat te doen bij direct gevaar. U bent onze oren 
en ogen en mede daardoor kan er opgetreden 
worden tegen ondermijnende criminaliteit. 
Samen zorgen we voor een veilig Meierijstad.

ONDERSTEUNING ONDERNEMERS NA AFLOOP
VAN DE CORONAMAATREGELEN

Sinds 1 april 2022 zijn de Coronamaatregelen afgelopen. De 
fi nanciële gevolgen voor (startende) ondernemers kunnen nog 
steeds voelbaar zijn. Het kan prettig zijn om advies of hulp te 
krijgen. Via de gemeente  kunnen (startende)  ondernemers 
gebruikmaken van verschillende vormen van advies en 
ondersteuning aan ondernemers, bijvoorbeeld coaching bij het 
gezond krijgen of houden van het bedrijf, of hulp bij administratie 
en/of boekhouding of hulp bij schuldhulpverlening. Misschien 
neemt u liever deel aan een cursus bedrijfsvoering of wilt u alleen 
een goed gesprek met iemand met verstand van (uw) zaken? Of 
wilt u begeleiding bij het vinden van een betaalde (deeltijd)baan? 
Ook dat kan.

Hulp nodig?
Neem dan contact op met een van de medewerkers van het 
ondernemersteam. Hiervoor kunt u bellen op werkdagen naar 14 
0413 of mailen naar zelfstandigen@meierijstad.nl

GEZOCHT: NIEUWE KINDERBURGEMEESTER

“Ik heb een superleuk jaar gehad, heb 
veel gezien en gedaan. Kijk maar eens 
op mijn insta: www.instagram.com/

kinderburgemeestermeierijstad.”

Wil jij volgend schooljaar kinderburge-
meester van Meierijstad worden? Geef je 
op en wie weet ga je veel leuke dingen 
doen samen met de burgemeester of 
wethouders en draag je ook zo’n mooie 
ambtsketen!

Zit jij volgend schooljaar in groep 8 en 
woon je in Meierijstad? Kijk dan snel op 
www.meierijstad.nl/kinderburgemeester.

Daar kun je lezen wat een kinderburge-
meester doet, wat je moet kunnen en hoe 
je kunt solliciteren.

Lijkt het je wat? Reageer dan vóór 21 juni 
2022.

Ik hoop op veel reacties!

Groetjes,
Elin de Baaij
Kinderburgemeester Meierijstad

PRAAT U MEE OVER DUURZAME 
ENERGIE OPWEKKING IN MEIERIJSTAD?

Op 14 en 21 juni organiseert de gemeente bijeenkomsten waarbij 
u kunt meepraten over de voorwaarden voor het opwekken van 
duurzame-energie in Meierijstad. Het verduurzamen van onze 
energievoorziening is geen makkelijke opgave. Om goede 
input op te halen voor het afwegingskader, organiseren we 
twee zogenaamde 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. Welke opties en mogelijkheden zijn er 
en wat vinden we passend binnen Meierijstad?

Dinsdag 14 juni: thematafel Energiemix en inpassing in het 
landschap
Dinsdag 21 juni: thematafel Het betrekken van inwoners bij 
plannen en 50% lokaal eigendom

Voor meer informatie over de inhoud van deze twee thematafels 
kunt u terecht op onze website: www.meierijstad.nl/thematafels
of scan bijgaande QR code:

Aanmelden voor een thematafel
U kunt zich aanmelden voor één of meerdere 
thematafels via de activiteitenkalender op de 
website: www.meierijstad.nl/thematafels of 
scan bijgaande QR code. U kunt ook een e-mail 
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. 

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Kruigenstraat 12 A bouwen van een woning
De Scheifelaar 625 verbouwen van de woning
Rozenstraat 1 realiseren van een Inrit en 

parkeerplaats
Wilbertshoeve 3 bouwen van een berging en 

overkapping
Sweenslag 20 te Erp legaliseren van een erfafscheiding
De Horstjens 14 legaliseren huisvesten 

arbeidsmigranten
Sluisweg 8 te Erp kappen van twee bomen
De Amert ongenummerd kappen van 8 bomen
Ratelaar 1 verbouwen van een woning 

Evenementenvergunning
Achterkant Hazenpot 
bij speelweide en 
kabouters te Boerdonk

8 juni buitenspeeldag 2022 

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Eisenhowerweg 34A herbouwen  van een bestaande hal
Past. Kampstraat 7 verbouwen van een woning
Cruijgenstraat 3 te Erp wijziging van reclame/signing
Burg. van Lithstraat 1 bouwen van een aanbouw
Boekelseweg (R815) te 
Erp

aanleggen van een inrit

Thorbeckelaan 7 verhogen van de gevel
Kapelstraat 18 aanvragen van een oprit

Evenementenvergunning
Hoofdstraat 22 27 augustus Recordstoreday
Doornhoek 4045 14 augustus cars and coffee

VERDAGINGSBESLUITEN

Hoge Biezen 1 plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

Souverijnsakker 
ongenummerd 

bouwen van een woning

Meerbosweg 39 te Erp inrichten van een perceel voor 
kleinschalig kamperen

ONTVANGEN MELDINGEN 
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Teuwseler 13 te Erp niet meer houden van 
(landbouwhuis)dieren 

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


