GEMEENTE MEIERIJSTAD NIEUWS

UIT DE RAAD GELICHT
TERUGBLIK GEZAMENLIJKE COMMISSIE 16 JUNI
3 Kolommen van 91,3 mm breed
Bent u benieuwd hoe Lettertype
de commissievergadering
Arial Regular
verlopen is? Wilt u weten wat
er tekst
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

RAADSVERGADERING 23 JUNI
Op de agenda staat:
• Benoeming
NIEUWSwaarnemend
UIT DEraadsvoorzitters
RAAD
Voorstel is om twee raadsleden als waarnemend
raadsvoorzitter te benoemen. Zij zullen - indien nodig afwisselend de burgemeester als raadsvoorzitter vervangen.
• Benoeming burgercommissieleden:
Voorstel is om vier personen te benoemen als
BENOEMING LID GEMEENTERAAD
MEIERIJSTAD
burgercommissielid
voor de CDA-fractie.
Over het voorstel tot benoeming wordt schriftelijk gestemd.
Nadien leggen de commissieleden de eed of belofte af.
Wilt u weten wat het commissiewerk inhoudt
en wat de burgercommissieleden hier zelf
van vinden? Kijk dan op www.meierijstad.nl/
burgercommissieleden.

NIEUWS UIT DE BUURT

Hamerstukken:
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Kerkstraat 29 in
Wijbosch’
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Snelfietsroute
Veghel-Uden, deel woongebied Veghel’
• Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsparagraaf
‘Fioretti locatie, Kasteellaan Sint-Oedenrode’
• Instemming openen grondexploitatie complex Fioretti locatie
in Sint-Oedenrode
VRAAG VAN krediet
DE WEEK
• Beschikbaarstelling
permanente uitbreiding
basisschool ‘Maria ter Heide’ te Mariaheide
• Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2021 gemeente
Meierijstad
• Vaststelling technische uitgangspunten programmabegroting
2023
• Wijziging gemeentebegroting 2022 conform 1e
bestuursrapportage 2022

OVERIG NIEUWS

Bespreekstukken:
• Afgifte ontwerp ‘verklaring van geen bedenkingen’,
Heidebloemstraat 15 in Schijndel
• Vaststelling verordening tot wijziging van de verordening op
de raadscommissies van de gemeente Meierijstad
(2e wijziging)
• Behandeling rekenkameronderzoek ‘Eenzaamheid in
Meierijstad’
ONDERNEMEND MEIERIJSTAD
• Motie vreemd aan de orde:
• VVD: Zorgvuldigheid stikstofbeleid.
• Hart, Lokaal: ‘Gilden horen er ook bij’
Let op: voor de actuele stand van zaken kijk op
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

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

•

•

Afgifte 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.
Behandeling rekenkameronderzoek ‘Eenzaamheid in
Meierijstad’
De problematiek van eenzaamheid staat hoog op de
maatschappelijke- en politieke agenda. Het doel van het
onderzoek is om te achterhalen of de gemeente Meierijstad
het juiste doet om eenzaamheid tegen te gaan. De staat van
eenzaamheid en de inzet van beleid in Meierijstad vormen
belangrijke bestanddelen van het onderzoek.

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN/LIVE STREAM
De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het
bestuurscentrum van Meierijstad, Burg. Wernerplein 1 te SintOedenrode. 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 griffie, telefoon
14 0413 of e-mail griffie@meierijstad.nl.

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.
Voor actuele informatie:
www.duurzaammeierijstad.nl.

OPROEP VAN DE GGD AAN DE JONGEREN IN
MEIERIJSTAD VAN 18-25 JAAR
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:
• Vrijdag 24 juni van 08:30 - 12:30 uur: Aanwezig op
weekmarkt in Sint-Oedenrode
• Zaterdag 25 juni van 10:00 tot 13:00 uur: Aanwezig op
weekmarkt Schijndel
• Dinsdag 28 juni vanaf 20:00 uur: vragenuur via Facebook en
Youtube
• Donderdag 30 juni van 09:00 - 12:30 uur: Aanwezig op
weekmarkt Veghel
• Vrijdag 24 juni t/m vrijdag 1 juli: peiling dilemma’s via social
media
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 .

De GGD nodigt jongeren van 16 tot en met 25 jaar uit om mee
te doen aan de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen.
De coronapandemie heeft invloed gehad op iedereen. Ook voor
jongvolwassenen heeft deze periode fysieke en mentale gevolgen.
De GGD wil deze gevolgen met de Corona Gezondheidsmonitor
Jongvolwassenen 2022 in beeld brengen.
Hoe meer jongvolwassenen meedoen in onze gemeente, hoe
beter onze raadsleden en beleidsmakers kunnen zien wat
er nodig is voor de mentale en fysieke gezondheid van onze
inwoners. De online vragenlijst gaat over gezondheid en welzijn,
leefstijl, corona, sociale omgeving en ingrijpende gebeurtenissen.
Deelnemers die meer willen weten over hun gezondheid of vragen
hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen
naar websites met goede en betrouwbare informatie.
Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden
strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Jongvolwassenen
(16 t/m 25 jaar) kunnen meedoen tot 8 juli
aanstaande via www.pandemening.nl of scan
bijgaande QR code. Als je de vragenlijst volledig
invult, maak je kans op mooie prijzen!
De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn
begin 2023 beschikbaar.

GELDZORGEN DOOR HOGERE ENERGIEKOSTEN?
Het kabinet heeft vanwege de stijgende energieprijzen besloten
eenmalig 800 euro te geven aan huishoudens met een inkomen
op of net boven het sociaal minimum. De energieprijzen stijgen
flink en dit levert voor sommige gezinnen behoorlijke zorgen op.

Armoedeambassadeur Mieke Bosch: “Met name
de mensen met een flexibel energiecontract of
van wie het contract afloopt krijgen te maken met
flink hogere kosten. Die 800 euro maakt echt het
verschil voor een grote groep mensen. Een groot
Mieke Bosch deel van de mensen die in aanmerking komen
voor de energietoeslag is al bij ons bekend, zij
hebben de toeslag automatisch gekregen en hoeven niks te
doen. Er is ook een groep die niet bij ons bekend is maar die wel
in aanmerking komen. Bijvoorbeeld mensen die een uitkering van
het UWV krijgen of ouderen met alleen een AOW. Deze mensen
kunnen via de website van de gemeente een aanvraag doen, of
als dat lastig is dan kunnen ze ook naar het loket komen.”
“Ik kom veel mensen tegen die zich zorgen maken over de
financiën,” gaat Mieke verder. “Niet alleen de energieprijzen
stijgen, ook de boodschappen zijn bijvoorbeeld duurder geworden.
Als je dan al moeilijk rond kon komen worden de problemen
alleen maar groter. Het is zó belangrijk dat mensen vroegtijdig
aan de bel trekken, om ernstige situaties te voorkomen. Daarom
werken we ook nauw samen met energie- en woningcorporaties,
zo komen mensen met achterstanden al vroeg in beeld.”
Mieke: “Ik wil mensen ook oproepen: heeft u geldzorgen? Blijf er
niet mee rondlopen. Onze budgetcoaches kijken graag mee om
u weer op de goede weg te helpen. Neem contact op om kennis
te maken. U hoeft het niet alleen te doen. Neem contact op voor
een afspraak via telefoon 14 0413.”
Weten of u in aanmerking komt voor de
energietoeslag? Kijk op www.meierijstad.nl/
energietoeslag of scan de QR code.

UITNODIGING AAN ALLE 5-JARIGEN IN MEIERIJSTAD

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Sluisstraat 37A

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!

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.

DE HOGE ENERGIEPRIJS?

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.

Kijk of u in aanmerking komt
voor de energietoeslag
www.meierijstad.nl/energietoeslag

bouwen van een bijgebouw

De Scheifelaar 542 (N2897) bouwen van een woning

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

IN DE KNEL DOOR

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

MEEDENKEN OVER DE TOEKOMST VAN
MEIERIJSTAD

Biezendijk 32

plaatsen van zonnepanelen in de tuin

Rooseveltlaan 6

plaatsen van twee nieuwe
entresolvloeren in linker hal van
bestaand bedrijfspand

Prinsenkamp 1 te Erp

slopen van het huidige kantoor
en opslag, het realiseren van een
nieuw kantoor en opslag en het
plaatsen van tijdelijke kantoor units

Sluisweg 28 te Erp

omzetten van een konijnenhouderij
naar schapenhouderij en statische
opslag

Evenementenvergunning
Markt 30 en 31

16 t/m 18 september
nevenactiviteiten kermis

AANVRAAG BUITEN BEHANDELING GESTELD
Omgevingsvergunning
Kastanjestraat 9

verlengen van een dakkapel en het
uitbreiden van een garage

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Buitendreef 1,1a en 1b

bouwen van 3 gestapelde
woningen - ‘het Pakhuis’

Nieuwe Veldenweg 14

bouwen van een bijgebouw

Capellevelt 1

bouwen van een woning

Patrijsdonk 48

bouwen van een erker met
overkapping

Exploitatievergunning
Verlengde Noordkade 4A

Axe Throwing Veghel

Evenementenvergunning
Heesakker 12 te Erp

8 en 9 oktober archeologiedagen
Meierijstad

VERDAGINGSBESLUITEN
Havelt ongenummerd

bouwen van 6 woningen

Zaanstraat 11

vervangen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning

Hezelstraat ong. te Erp

bouwen van 8 seniorenwoningen
en het aanleggen van inritten

Biezendijk ong. P 1737

aanbrengen van grond

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN SCHIJNDEL
CENTRUM 2009 HERZIENING HOOFDSTRAAT 152-154
Het bestemmingsplan Schijndel Centrum 2009, herziening
Hoofdstraat 152-154, is op 10 mei 2022 gewijzigd vastgesteld.
Voor uitvoer van deze procedure is de coördinatieregeling
toegepast. Dit betekent dat gelijktijdig met de vaststelling van
het bestemmingsplan Schijndel Centrum 2009, herziening
Hoofdstraat 152-154 ook het besluit van de omgevingsvergunning
voor het vernieuwen van de Aldi en het realiseren van
appartementen is genomen.
Het vastgestelde bestemmingsplan Schijndel Centrum 2009,
herziening Hoofdstraat 152-154 Schijndel en het besluit
omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de Aldi en het
realiseren van appartementen liggen ter inzage met ingang van
donderdag 23 juni tot en met woensdag 3 augustus 2022 in het
gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel.
Voor de mogelijkheid om een beroepsschrift
in te stellen tegen het gewijzigd vastgestelde
bestemmingsplan en het besluit
omgevingsvergunning kunt u de volledige
bekendmaking raadplegen op
www.officielebekendmakingen.nl.

SAVE THE DATE
MEEDENKEN OVER DE TOEKOMST VAN MEIERIJSTAD?

De Amert 401

DAG van de VERBEELDING
Camping Het Goeie Leven, Vlagheide 8b,Eerde
Vrijdag 30 september, 15.00 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.
lk 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!

administratief wijzigen (reparatie)
van opstellingsuitvoering bestaande
ammoniak koeling en realisatie
extra ammoniak koeling ten
behoeve van nieuwe shockvriezers

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
De Amert 156

machinaal bewerken van hout voor
het vervaardigen van houtbouw

Rooseveltlaan 10

produceren van en installeren
van haarden en toebehoren en
bijkomende werkzaamheden

De Horstjens 7A

starten van een
groepsaccommodatie

Sluisweg 28 te Erp

huisvesten van 160 schapen en het
plaatsvinden van statische opslag

De Amert 162A

starten van bedrijf voor opslag en
bewerken van metaal

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

