GEMEENTE MEIERIJSTAD NIEUWS

TERUGBLIK GEZAMENLIJKE COMMISSIE 16 JUNI
3 Kolommen van 91,3 mm breed
Bent u benieuwd hoe
de raadsvergadering
Lettertype
Arial Regular
van 23 juni verlopen is? Platte
Wilt u
weten
tekst
9 pt wat er
besproken is? U kunt de vergadering
interlinie 12terugkijken
pt
via www.meierijstad.nl/videoregistraties
Subkop Arial Regular 9 pt interlinie 13 hoofdletter
achtergrond blauw zoals voorbeeld

ZOMERRECES
Donderdag 23 juni was de laatste raadsvergadering voor het
zomerreces.
De eerstvolgende
vergadering na de zomer is
NIEUWS
UIT DE RAAD
die van de agendacommissie op 5 september. Vanaf medio
september informeren we u weer over de eerstvolgende
vergadercyclus van september (beeldvormende avond,
commissie- en raadsvergaderingen).
BENOEMING
GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD
WILT
U MEER LID
WETEN?

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende
avonden weten? Kijk eens op de gemeentelijke website
(www.meierijstad.nl). Daar vindt u informatie over de
gemeenteraad,
raadsleden,
burgercommissieleden,
raadsbijeenkomsten, uitzendingen raadsbijeenkomsten etc.
Hebt u vragen? Neem dan contact op met de grifﬁe, telefoon
NIEUWS
UITe@meierijstad.nl
DE BUURT
14 0413
of e-mail grifﬁ

WEEK VAN DE DUURZAME ENERGIE
Het is de ‘Week van de Duurzame Energie’ in Meierijstad. Met
verschillende activiteiten vragen we uw aandacht voor het
VRAAG
VAN van
DEduurzame
WEEKenergie in de gemeente
opwekken
en gebruiken
Meierijstad. We maken nieuwe spelregels voor de ontwikkeling
van zonneparken, windparken of andere energieopwek in ons
buitengebied. Dat vraagt dat we soms keuzes moeten maken
voor het een of het andere. Bijvoorbeeld als het gaat over de
inpassing in het landschap of over manier waarop inwoners mee
kunnen doen.

Dat kunt u voor deze en andere
stellingen invullen via de knop op
www.meierijstad.nl/weekvandeduurzameenergie
of scan bijgaande QR code.
U kunt nog meedoen t/m zondag 3 juli

BEVEILIG UW HUIS TEGEN INBREKERS
De vakantieperiode is de uitgelezen kans voor criminelen om in
uw huis in te breken. Ze hebben al gauw door dat het huis tijdelijk
niet bewoond wordt.
Is uw huis goed beveiligd tegen inbrekers? Doe
de veilig wonen scan op www.veiligwonenscan.nl
en scan bijgaande QR code
• Wek de indruk dat uw huis bewoond wordt. Laat kopjes staan,
zet de stoelen rommelig rond de tafel, laat de gordijnen open,
regel de verlichting met een tijdschakelaar.
• Regel iemand om de brievenbus regelmatig te legen of schakel
de Bewaarservice van PostNL in. Een uitpuilende brievenbus
is hét signaal voor inbrekers.
• Gebruik goedgekeurde sloten op uw ramen en deuren.
• Plaats een anti-inbraakstrip bij je voor- en achterdeur.
• Installeer goede buitenverlichting, bijvoorbeeld met een
bewegingssensor.
• Heeft u struiken rondom uw huis? Snoei deze kort, zodat uw
huis voor buren en voorbijgangers goed te zien is.
U kunt een Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) certiﬁcaat
krijgen voor uw woning. Een beveiligingsexpert controleert dan
of uw woning goed is beveiligd. Ook kan hij extra maatregelen
aanbevelen als dat nodig is.
Kijk voor meer tips op
https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/
woninginbraak
Wilt u weten hoe vaak er in uw buurt wordt
ingebroken?
Kijk dan op misdaad in kaart:
https://www.politie.nl/mijn-buurt/misdaad-inkaart

Wat vindt u belangrijk?
OVERIG NIEUWS
Gedurende deze week houden we een peiling over de dillema’s
die zich voordoen bij de opwek van duurzame energie.
Bijvoorbeeld:
A: Liever lage zonnepanelen, zodat je er overheen kan kijken en
het weidse uitzicht behoudt
OF
B: Liever hogere zonnepanelen, zodat eronder nog wat kan
groeien
of grazen.
ONDERNEMEND
MEIERIJSTAD
A: De projectontwikkelaar moet alle belanghebbenden
betrekken
OF
B: De gemeente moet regelen dat alle belanghebbenden
betrokken zijn
We willen graag weten hoe u erover denkt en waar uw voorkeur
naar uit gaat.

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

EXTRA SUBSIDIE VOOR SPORTEN EN BEWEGEN
IN MEIERIJSTAD IN 2022
Corona zorgde ervoor dat veel inwoners van Meierijstad minder
zijn gaan sporten en bewegen of zelfs stopten met sporten.
Meierijstad kreeg daarom extra geld vanuit het Rijk om inwoners
(terug) aan het bewegen te krijgen. De gemeente gebruikt dit
om de ambities en afspraken uit het Sportnota een impuls te
geven én een deel ervan in te zetten om initiatieven op het
terrein van gezonde leefstijl te ondersteunen.
Inwoners en organisaties, die een idee hebben om sporten en
bewegen te bevorderen, kunnen tot 1 oktober 2022 subsidie
aanvragen.
Meierijstad streeft er actief naar om iedereen zoveel mogelijk in
beweging en lekker in zijn of haar vel te krijgen en te houden.
Er gebeurt al veel op het gebied van sporten en bewegen in
Meierijstad. De initiatieven die met deze rijkssubsidie tot stand

komen, kunnen ervoor zorgen dat Meierijstad nog meer sportief
in beweging komt.
Initiatieven om inwoners opnieuw aan het sporten en
bewegen te krijgen
Om in aanmerking te komen voor een eenmalige subsidie,
moeten de initiatieven aan een aantal voorwaarden voldoen.
Het initiatief/de activiteit:
• bevat een thema voor het bevorderen van een gezonde
leefstijl (denk aan voeding, ontspanning, mentale welzijn etc.)
• is een sport- en/of beweegactiviteit
• wordt georganiseerd door inwoners/organisaties gevestigd in
Meierijstad
• is zonder winstoogmerk
• wordt uiterlijk op 1 oktober 2022 ingediend
• vindt vóór 31 december 2022 plaats
• draagt in de communicatie- en marketinguitingen de naam
Meierijstad uit
• de subsidie bedraagt maximaal € 5.000,-. per initiatief
• van de € 5.000,- mag maximaal 25% aan materialen worden
besteed
• de aanvrager verantwoordt de ontvangen bijdrage met een
kort inhoudelijk verslag met beeldmateriaal na aﬂoop van het
project
• wanneer blijkt dat het initiatief niet kan worden gerealiseerd,
moet de bijdrage terug gestort worden
• er is sprake van een subsidieplafond wat kan betekenen dat
niet alle aanvragen goedgekeurd kunnen worden
Aanmelden tot 1 oktober 2022
Initiatieven aanmelden kan tot 1 oktober 2022
via het aanvraagformulier op
www.meierijstad.nl/subsidies of scan bijgaande
QR code. Binnen vier weken krijgt u bericht of u
in aanmerking komt voor een bedrag. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met
Annick Hacking via ahacking@meierijstad.nl.

ONDERZOEK SPORT- EN BEWEEGGEDRAG IN
MEIERIJSTAD
De gemeente Meierijstad is benieuwd naar het sport- en
beweeggedrag van haar inwoners. Daarom heeft de gemeente
het Mulier Instituut gevraagd hier onderzoek naar te doen.
Voor een passend sport- en beweegaanbod
Bij een grote groep jonge kinderen, oudere kinderen en
volwassenen in Meierijstad valt deze of volgende week een brief
op de mat met daarin het verzoek om deel te nemen aan een
online enquête. Hierin wordt hen gevraagd op welke manier en
in welke mate zij gebruik maken van de vele mogelijkheden die
er nu al zijn. Ook vraagt de gemeente naar hun sportbehoeften,
de redenen om te sporten en bewegen, de sportbelemmeringen
en de manier waarop ze zich oriënteren. De uitkomsten wil de
gemeente gebruiken om nog beter in te kunnen spelen op de
wensen en behoeften van de inwoners op het gebied van sporten
en bewegen.
We willen een gemeente zijn waarin sport toegankelijk is voor
iedereen, een groot deel van de inwoners ook daadwerkelijk
aan sport doet en beweegt. Daarvoor zij we als gemeente, in
samenwerking met sporters, verenigingen en maatschappelijke
partijen, voortdurend in beweging om nieuwe inzichten en
innovaties in het sport- en beweegaanbod te verwerken. We
vinden het belangrijk dat Meierijstad sportief in beweging is
omdat we geloven in de kracht van sport! Door sport en bewegen
staan nog meer inwoners gezonder en hierdoor ook prettiger en
actiever in het leven.
Enquête
De enquête is een steekproef onder alle inwoners. Niet alle
inwoners krijgen dus een enquête. De resultaten helpen mee om

te bepalen waar, op welke onderdelen en op welke manier het
sport- en beweegaanbod in Meierijstad verbeterd kan worden.
Een hoge respons is dus belangrijk. Om dit te stimuleren
worden zwembadkaartjes verloot onder de deelnemers. Het
Mulier instituut gaat vertrouwelijk om met de antwoorden in het
onderzoek.

GRATIS KLUSSENAANHANGER LENEN?

•

•
•
•

ongebruikte kranen af.
Spoel ná de vakantie de leidingen in uw huis goed door. Spoel
uw douche- en sproeiapparatuur 2 minuten met warm en 2
minuten koud water door. Doe dit met open raam of dompel de
sproeikop onder water.
Spoel op dezelfde manier de leidingen door als u tijdelijk ergens
verblijft zoals in een hotel of caravan tijdens uw vakantie.
Laat de tuinslang en andere sproeiapparatuur leeglopen na
gebruik. Hang deze op een koele plaats weg.
Maak plantensproeiers leeg en vul deze vlak voor gebruik.

Meer informatie
Kijk voor een overzicht van veel gestelde vragen
en antwoorden op de website van de Stichting
veteranenziekte: www.stichtingveteranenziekte.nl.

UITGIFTE GROND
De gemeente heeft het voornemen om gemeentegrond uit te
geven. Het gaat om onderstaande gronden:
- Schijndel, Hyacinthof 23, verkoop groen- en strook
- Sint-Oedenrode, Dommelpark 1, vestigen recht van erfpacht
- Sint-Oedenrode, Dommelpark 3, vestigen recht van erfpacht

U kunt via www.meierijstad.nl/klussenaanhanger
een aanvraag indienen.
Op de website ziet u wat er in de
klussenaanhanger voor materiaal zitten.
• U dient de aanvraag minimaal 1 week van tevoren in. Binnen
twee werkdagen neemt de groencoach dan telefonisch contact
met u op.
• Bij uw reservering van de klussenaanhanger, geeft u aan
welke werkzaamheden u wilt uitvoeren.
• De groencoach geeft u eventueel tips en uitleg over de
werkzaamheden. Bijvoorbeeld over de manier waarop
snoeiafval verzameld en afgevoerd wordt, maar ook over
veiligheid.
• De klussenaanhanger kunt u tijdens kantooruren of op
zaterdag ophalen op de gemeentewerf.
• Na aﬂoop van uw werkzaamheden zorgt u er natuurlijk voor dat
alle gereedschappen weer in de klussenaanhanger aanwezig
zijn.
• De klussenaanhanger heeft een gewicht van 1260 kg.

Meer informatie kunt u vinden op
www.meierijstad.nl/uitgiftegrond.
Als
u
vragen
over een van de plannen, dan kunt u tot
en met 19 juli 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.

Wat is legionella en wat kunt u zelf doen om mogelijke
besmetting te voorkomen?
De legionella-bacterie groeit vooral in stilstaand water tussen
de 20 en 50 graden. Mensen kunnen een besmetting oplopen
door nevel (kleine druppeltjes) in te ademen uit een waterbron die
besmet is met legionella. De meeste mensen die besmet raken
met legionella worden niet echt ziek. Ouderen, mensen die roken
of mensen met een verminderde afweer hebben meer kans om
ziek te worden van legionella. In ernstige gevallen kan iemand
overlijden.
De legionellabacterie is niet van mens op mens overdraagbaar.
Wat zijn de klachten bij een legionella longontsteking?
Snel opkomende hoofdpijn, spierpijn, geen eetlust en later ook
koorts. Daarnaast komen voor: hoesten, kortademigheid en
soms ook braken of diarree. De klachten ontstaan meestal 5 tot
6 dagen na besmetting. Ga naar de huisarts als u deze klachten
bij uzelf herkent.
Checklist! Hoe voorkom je een legionella besmetting?
• Stel de temperatuur van uw boiler of CV ketel minimaal af op
55 graden.
• Maak luchtbevochtigers regelmatig schoon en ververs het
water dagelijks.
• Gebruik alle kranen in huis minimaal 1x per week. Sluit

Jeroen Boschstraat 7

realiseren van een 2de inrit

N.C.B.-laan 80

vervangen van het bestaande
afsluiterschema door een nieuw
afsluiterschema in verband met het
bereiken van einde levensduur

Rembrandtlaan 90

gedeeltelijk ophogen van tuin en
tuinontwerp

Stevenshoeve ong. te
Veghel (N449) kavel
3-4-5-6-14-15-16-17-18

bouwen van 20 woningen

De Scheifelaar 543

bouwen van een woning

Omgevingsvergunning
Corridor 7A en 7B

huisvesten van arbeidsmigranten

Meester
Schendelerstraat 4

plaatsen van een woonunit

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Meester
Schendelerstraat 2

plaatsen van een woonunit

Deken van Miertstraat 8

gedeeltelijk wijzigen van
een functiewijziging naar
kinderdagverblijf

Riddersporenstraat 1

transformeren van horeca naar
kinderopvang

Hoeksehei 11 te Erp

bouwen van een schuur en een
tuinkas

Teuwseler 10 te Erp

opslaan van goederen en
bedrijfsmatige opslag

Prins Willem Alexander
Sportpark 1

verbouwen van een
uitvaartcentrum

Rozenstraat 1

wijzigen van een inrit

Sluisweg 8 te Erp

kappen van twee bomen

Hool 57 te Erp

kappen van een kastanjeboom

heeft

MEDICIJNEN OVER? LAAT HET MILIEU NIET IN
DE STEEK, LEVER ZE IN BIJ JE APOTHEEK!
Goede en veilige medicijnen zijn van levensbelang. Medicijnen
zijn onmisbaar voor miljoenen Nederlanders, maar er is zorg
over de resten ervan in het milieu. Dit omdat de medicijnresten
na gebruik door de patiënt via het riool in het oppervlaktewater
terecht komen. En daarnaast ook omdat mensen medicijnen
soms door het toilet en gootsteen spoelen. Medicijnresten
kunnen een negatief effect hebben op organismen in water en de
bereiding van schoon drinkwater moeilijk maken.

Onthefﬁng
Cruygenstraat 3 te Erp

onthefﬁng werkzaamheden buiten
reguliere werktijden 23,24 en 26
juni en 2 juli 2022

VERDAGINGSBESLUITEN

VOORKOM LEGIONELLA, ZEKER NA UW VAKANTIE
Het aantal legionellabesmettingen in Nederland neemt toe.
Mogelijk speelt het veranderende klimaat met warm en nat weer
hierbij een rol.

plaatsen van een deur op een
andere plek

AANVRAAG BUITEN BEHANDELING GESTELD

Heeft u daarna nog vragen? Neem dan contact
op met het team Infectieziekten van de GGD Hart voor Brabant:
088-368 6421.

Wilt u uw buurt opruimen of schoonmaken en wilt u hiermee
direct aan de slag? Dan kunt u hiervoor gratis een
klussenaanhanger lenen. De gemeente Meierijstad stelt
gratis een aanhanger met gereedschap ter beschikking voor
het opknappen van uw leefomgeving. Buurtverenigingen,
wijkverenigingen, scholen, wijkraden, dorpsraden of betrokken
bewoners van één of meerdere straten kunnen de aanhanger
lenen om in hun eigen omgeving bijvoorbeeld het zwerfafval op
te ruimen, groenstroken te snoeien, op te schonen, zitbanken te
wassen of palen recht te zetten.

Zeven Eikenlaan 48

Breng daarom altijd ongebruikte medicijnen terug naar de
apotheek. Medicijnresten die ingezameld zijn via de apotheek
worden door de afvalverwerker op verantwoorde wijze verwerkt
in speciale verbrandingsovens, waarbij reinigingsinstallaties de
afvalgassen zuiveren die daarbij vrijkomen.
Hoe lever ik medicijnresten in bij de apotheek?
• Doosjes: alleen de strips
• Flesjes en tubes: verwijder (voor je privacy) het etiket
• Gebruikte naalden: altijd in een naaldencontainer
Voor meer achtergrondinformatie over
medicijnresten: www.medicijnresten.org.

Past. van Haarenstraat
81

aanleggen Padelbanen

Heuvel ong. N 2684

bouwen van een woning

Beukelaarstraat 3

verbouwen en splitsen van een
bestaande boerderij

langs de beek de
Leijgraaf

realiseren van een ecologische
verbindingszone aan de Leijgraaf

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
Hoek 9 te Erp

oprichten van een loods voor
stalling van landbouwwerktuigen
en agrarische producten

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

PUBLICATIE VERGUNNINGEN
BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Het Loo(ongenummerd)
sectie R nummer 317

realiseren van een antennemast

Marshallweg 4

plaatsen van reclame

Leijgraafstraat 15

aanvragen van een parkeerplaats

Hoek 9 te Erp

oprichten van een loods

NIEUWSBRIEF Meierijstad
Altijd op de hoogte van het laatste nieuws van de gemeente!
Meld u aan om vier maal per jaar een digitale nieuwsbrief van de
gemeente te ontvangen. Incidenteel kunt u nieuws en informatie
ontvangen in een extra nieuwsbrief.

MELD U AAN!

www.meierijstad.nl/nieuwsbrief

