GEMEENTE MEIERIJSTAD NIEUWS

INFORMATIE GRIFFIE
TERUGBLIK COMMISSIES 9 JUNI

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
Bent u benieuwd hoe deLettertype
commissievergaderingen
Arial Regular
verlopen zijn? Wilt u weten
wattekst
er besproken
Platte
9 pt
is? U kunt de vergaderingen
terugkijken
via
interlinie 12 pt
www.meierijstad.nl/videoregistraties.
Subkop Arial Regular 9 pt interlinie 13 hoofdletter
achtergrond blauw zoals voorbeeld

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

NIEUWS UIT DE RAAD

GEMEENTE HELPT U BIJ HET INVULLEN VAN
FORMULIEREN OF AANVRAGEN VAN TOESLAG
U kunt daarvoor terecht bij:

Op de agenda staat:
• 1e Bestuursrapportage 2022
• Jaarverslag en jaarrekening 2021 gemeente Meierijstad
• Technische uitgangspunten programmabegroting 2023 (*)
• Krediet permanente uitbreiding basisschool ‘Maria ter Heide’
BENOEMING
te
Mariaheide LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD

Gemeentehuis te Veghel, Stadhuisplein 1. Maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

(*) Dit onderwerp wordt op 30 juni in een extra raadsvergadering
behandeld.

’T Spectrum in Schijndel aan de Steeg 9f in de spreekkamer
van Welzijn de Meierij. Iedere donderdag van 9.00 tot 11.00 uur.
U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. U kunt zich melden bij
de balie van Welzijn De Meierij, telefoonnummer: 073 544 14 00.

RAADSVERGADERING 23 JUNI

NIEUWS
De raad
neemt opUIT
23 juniDE
een BUURT
besluit over de onderwerpen die
in de commissies (9 en 16 juni) zijn behandeld. De commissies
brengen advies uit over hoe de agendapunten in de raad te
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. De bespreking beperkt zich tot het amendement en/
of de motie die bij het agendapunt is ingediend.
Amendementen en moties worden bij de
VRAAG geplaatst.
VAN DE
WEEK
vergaderstukken
Zie www.meierijstad.nl/
vergaderkalender.

UIT DE RAAD GELICHT
1e Bestuursrapportage 2022
De bestuursrapportage is een financiële rapportage op
basis van de actuele gegevens sinds het vaststellen van de
OVERIG NIEUWS
programmabegroting 2022. De eerste financiële bijstelling gaat
gepaard met een begrotingswijziging.
Jaarverslag en jaarrekening 2021
Bij vaststelling van de begroting wordt het college de opdracht
gegeven om het beleid binnen de financiële kaders uit te voeren.
Het college biedt na afloop van het begrotingsjaar de financiële
verslaglegging
aan de raad aan ter
vaststelling.
ONDERNEMEND
MEIERIJSTAD

Bibliotheek Sint-Oedenrode aan de Markt bij Geld&Zo. Iedere
woensdag van 14.00 tot 16.00 uur. Bel voor een afspraak 073 54 41
400 van Welzijn de Meierij. Uiteraard mag u ook vrij binnen lopen.

WEEK VAN DE DUURZAME ENERGIE
Van vrijdag 24 juni t/m vrijdag 1 juli organiseren we de ‘Week
van de Duurzame Energie’, Met verschillende activiteiten
vragen we uw aandacht voor het opwekken en gebruiken van
duurzame energie in de gemeente Meierijstad. Zo staan we met
onze Ecomobiel op verschillende weekmarkten en is er een
digitaal vragenuur waar u al uw vragen over duurzame energie
kan stellen. Daarnaast peilen we uw mening over verschillende
dilemma’s die zich voordoen bij de opwek van duurzame energie.
Planning activiteiten
We plannen verschillende activiteiten, zowel digitaal als fysiek.
We staan met onze Ecomobiel op verschillende weekmarkten,
organiseren een digitaal vragenuur en leggen
stellingen aan u voor over het opwekken en
gebruiken van duurzame energie. Kijk voor
de actuele planning op www.meierijstad.nl/
weekvandeduurzameenergie.

Digitaal vragenuur
Op dinsdag 28 juni is er vanaf 20.00 uur een digitaal vragenuur via
het Facebook- en Youtube kanaal van de gemeente. Medewerkers
van de gemeente en duurzaamheidsexperts zijn dan digitaal
aanwezig om al uw vragen over duurzame energie te beantwoorden.
Peiling
Gedurende de hele week vragen we ook aan alle inwoners
van Meierijstad wat zij vinden van dilemma’s die zich voordoen
bij de opwek van duurzame energie. Denk aan vragen over
landschappelijke inpassing, over de manier waarop inwoners in
het proces kunnen meedoen en over lokaal eigendom. De link
naar de stellingen vindt u binnenkort op deze pagina en delen
we gedurende de hele week op onze social
media kanalen. Op de weekmarkten wordt u
ook uitgenodigd uw mening te geven.
Meer
informatie
kunt
u
www.duurzaammeierijstad.nl

vinden

op:

GAAT UW KIND NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS?
MOGELIJK KRIJGT U VAN DE GEMEENTE EEN
LAPTOP
Voor veel scholieren zijn laptops onmisbaar. Naast de andere
noodzakelijke schoolkosten kan dit een grote kostenpost zijn.
Gemeente Meierijstad biedt hulp voor mensen die een inkomen
op het sociaal minimum hebben. Meedoen op school is van groot
belang voor de ontwikkeling van een kind.
Heeft uw kind op school een computer, laptop of tablet nodig
voor het onderwijs, heeft u een inkomen tot 120% van het sociaal
minimum en valt u onder de vermogensgrens, dan kunt u 1
keer per 5 jaar bij de gemeente een aanvraag doen voor een
gezinslaptop of eenmalig voor een brugklaslaptop.
Het is een eenmalige vergoeding van € 519,- voor de aanschaf
van een pc of laptop inclusief printer. Dit geldt voor gezinnen
met schoolgaande kinderen tussen 4 en 18
jaar. En voor kinderen die voor het eerst naar
de middelbare school gaan. Kijk voor de
voorwaarden en het aanvraagformulier op
www.meierijstad.nl/schoolkosten.

Weekmarkten
Komt u ons opzoeken op een van de weekmarkten? We zijn te
herkennen aan onze ‘ecomobiel’: een stacaravan die helemaal
duurzaam is ingericht. We gaan graag met u in gesprek over het
opwekken en gebruiken van duurzame energie in de gemeente.
Ook kunt u vragen stellen, het Energiespel spelen en uw mening
geven over de dilemma’s .

Krediet permanente uitbreiding basisschool ‘Maria ter
Heide’ te Mariaheide
Om de realisatie van een permanente uitbreiding van de
basisschool ‘Maria ter Heide’ te Mariaheide mogelijk te maken,
wordt een krediet van € 684.510,- beschikbaar gesteld.

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

Overige schoolkosten
Ook bestaat de mogelijkheid dat u een tegemoetkoming voor de
overige schoolkosten ontvangt. Deze tegemoetkoming is voor
ouders met een inkomen tot 120% van sociaal minimum en onder
de vermogensgrens vallen.
De tegemoetkoming is per kind per jaar € 208,-. U kunt uw
aanvraag indienen van 1 juli tot 1 november. Inwoners die een
uitkering van de gemeente ontvangen voor levensonderhoud
van de Participatiewet, krijgen automatisch bericht als zij aan de
voorwaarden voldoen. Zij worden dan in de gelegenheid gesteld
een aanvraag in te dienen.

Krijgt u geen uitkering van de gemeente en denkt u in aanmerking
te komen, doe dan een aanvraag via www.meierijstad.nl/
schoolkosten.

suggestie geven voor een alternatieve locatie. Tegelijkertijd is
een bevestiging van een door ons beoogde laadplek ook zeer
bruikbaar.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

Inloopspreekuur om een aanvraag te doen
Vanaf dinsdag 21 juni is Linda van de Broek van gemeente
Meierijstad wekelijks aanwezig tijdens een inloopspreekuur in
lokaal B009 in het Elde College in Schijndel van 13.00 uur tot
15.00 uur. Bij dit inloopspreekuur kunt u terecht als u een aanvraag
wilt doen voor een vergoeding voor de aanschaf van een laptop
en eventuele andere schoolspullen. Tijdens het inloopspreekuur,
waar de privacy gewaarborgd is, kunt u zonder afspraak terecht.

Van 7 juni tot en met 21 juni kunt u reageren
op de door ons geplande locaties, via
www.meierijstad.nl/laadpaal.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Om alle kinderen mee te kunnen laten doen werkt de gemeente
hierin samen met de Vincentiusvereniging. Vanuit het fonds
‘Ieder kind telt’ kunnen zij bijspringen als de kosten voor
een schoolactiviteit wat hoger zijn dan de vergoeding vanuit
de gemeente. Bijvoorbeeld bij een studiereis. Met deze
samenwerking willen we er voor zorgen dat alle kinderen mee
kunnen doen.

SUBSIDIE MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 2023
De gemeente subsidieert maatschappelijke welzijnsorganisaties
voor diverse welzijnsactiviteiten. Welzijnsorganisaties hebben
de mogelijkheid om tot 1 juli 2022 a.s. een (inhoudelijke) reactie
op de concept-opdracht in te dienen. Deze reacties worden
meegenomen in het opstellen van de definitieve opdracht.
De welzijnsorganisaties krijgen vervolgens de mogelijkheid
om een subsidieaanvraag in te dienen. Beoordeling van de
subsidieaanvragen leidt in december 2022 tot verlening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
via telefoonnummer 14 0413.

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.

Meer informatie over bovenstaande, de
conceptopdracht, de subsidieregeling, alsmede
de beoordelingscriteria zijn te vinden op
www.meierijstad.nl/subsidiewelzijn2023.

GEMEENTE ZOEKT NAAR NIEUWE LOCATIES
VOOR LAADPALEN
Momenteel staan er ruim 75 laadpalen in de openbare ruimte in
de gemeente 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 in kaart gebracht
welke locaties mogelijk geschikt zijn. Mogelijk wilt u reageren
op deze voorgestelde locaties. U kunt op de kaart ook een

Jorishoeve 3

verhuren van een woning

Hool 57 te Erp

kappen van een kastanjeboom

De Kempkens
ongenummerd

bouwen van een distributiecentrum

Spoorlaan 13

vergroten van een woning

Evenementenvergunning
Heesakker 12 te Erp

8 en 9 oktober archeologiedagen
Meierijstad

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Voordijk 10 te Erp

herbestemmen van een
historische boerderij in vier
levensloopbestendige woningen

De Dintel 2

overnachten in het schoolgebouw
tbv afscheid groep 8

Nieuwe Veldenweg 4

plaatsen van een woonunit

Hamsterweide 22

verbouwen van een woning

Evenementenvergunning

Inhoud van de concept-opdracht betreft:
- Inzet in relatie tot toegang
- Jeugdigen met beginnende problematiek/kwetsbare jongeren
- Jongerenwerk
- VVE/taalstimulering
- Aanpak laaggeletterdheid
- Inclusieve samenleving
- Laagdrempelige inloopvoorzieningen en daginvulling
- Mantelzorg
- Dementie
- Zorg en veiligheid
- Onafhankelijke clientondersteuning
- Vrijwilligers
- Ondersteuning burgerinitiatieven
- Eenzaamheid
Het totaal beschikbare budget is € 5.892.872,- onder de
voorwaarde dat de raad in december deze middelen beschikbaar
stelt.

Omgevingsvergunning

Boterweg 33 te Erp

25 juni The Big Party - Fransen
Gerrits 125 jaar

Julianapark

3 juli Veghel Connect

VERDAGINGSBESLUITEN
Vondelstraat 26

legaliseren van linker- en rechter
deel van loftwoningen

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER

Foto: Erik de Jonge/Brabants landschap
Bent u zelf de eigenaar van de grond waar het afval ligt, doe
dan ook officieel 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, zodat er opgetreden kan 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
financiële gevolgen voor (startende) ondernemers kunnen nog
steeds voelbaar zijn. Het kan prettig zijn om advies of hulp te krijgen.
Via de gemeente Meierijstad 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 via
www.meierijstadvoorondernemers.nl. Ook kunt
u bellen op werkdagen naar 14 0413 of mailen
naar zelfstandigen@meierijstad.nl.

Past. van Haarenstraat
81

8 tennisbanen worden vervangen
voor 18 padelbanen

Sluisweg 33 te Erp

veranderen van de dierbezetting,
het niet realiseren van Bed and
Breakfast, het veranderen van
functie van bedrijfsgebouwen en
het realiseren van bijgebouwen

De Amert 208

Assemblage garagedeuren met
gebruik van handgereedschappen

Watermolenweg 5 te Erp aanleggen van padelbanen
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

