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Op de website www.bezoekmeierijstad.nl zijn alle activiteiten en 
tips verzameld voor een dagje of avondje uit in Meierijstad. De 
komende weken staan onder andere de volgende evenementen 
gepland:

8-12 juli
Kermis in Erp

9-13 juli
Kermis in Schijndel (zie voor meer informatie elders op deze 
pagina)

15 juli tot en met 7 augustus 
Schijndel aan Zee
Op het Schijndelse strand op de markt in Schijndel is het vier 
weekenden feest met optredens van diverse artiesten. 

19-22 juli 
Rooi fietst Sint-Oedenrode
Vier dagen fietsen door de Meierij en het Groene Woud. 
Gevarieerde afstanden en de mogelijkheid om één of meerdere 
dagen te fietsen samen met ruime vertrektijden maken deelname 
aantrekkelijk. Zowel voor geoefende als voor onervaren fietsers.

21 juli
Concert aan de Haven in Veghel
In het kader van 200 jaar Zuid Willemsvaart is er 
op 21 juli het Concert aan de Haven.
Inwoners van Meierijstad en omgeving kunnen 
dan genieten van een uniek muzikaal spektakel 
op de Noordkade. 
 
Er zijn optredens van befaamde, lokale artiesten zoals zangeres 
Lotte Verhoeven, musicalster Maaike Widdershoven, sopraan 

Wilma Bierens en rockzangeres Hanneke van Bakel. Maar ook 
veel jong talent uit alle hoeken van Meierijstad. Stadsdichter 
Rick Terwindt draagt eigen werk voor. Bigband BBF speelt met 
gastmusici uit onze gemeente. En als klap op de vuurpijl treedt 
Alain Clark op; met een speciale gast! 

Het concert speelt zich af op een speciaal buitenpodium op 
het water bij de Noordkade in Veghel. Het is voor iedereen 
gratis toegankelijk. Het concert start om 20.00 uur en duurt 
naar verwachting tot circa 22.30 uur. De presentatie van het 
programma is in handen van Daniel Staakman. Bezoekers kunnen 
desgewenst hun eigen stoeltje meenemen en neerstrijken. 

22 tot en met 24 juli
Fabriek Magnifique Veghel 
Aansluitend vindt van 22 t/m 24 juli 
Fabriek Magnifique plaats; ook dan zijn er tal van activiteiten op 
het Noordkade buitenpodium, maar ook elders in Veghel. 
 
Meer informatie over bovengenoemde activiteiten 
kijk op www.bezoekmeierijstad.nl.

 
KERMIS SCHIJNDEL 

De kermis in Schijndel gaat op zaterdag 9 juli a.s. van start op 
evenemententerrein De Steeg in Schijndel met 27 attracties. 
In de doorloop naar ’t Spectrum zijn ook attracties en is er een 
horecaplein.
 

Openingstijden
De openingstijden van de kermis zijn als volgt: 
Zaterdag en zondag van 13.00 tot 00.00 uur.
Maandag tot en met woensdag van 14.00 tot 00.00 uur

Opening
Op zaterdag 9 juli a.s. wordt de kermis om 12.45 uur door 
wethouder Goijaarts geopend. 
Tijdens en na de opening lopen er bekende poppenfiguren rond. 
Ga er gerust mee op de foto. 

Prikkelarm uurtje
Op dinsdag 12 juli is er van 14.30 tot 15.30 uur een prikkelarm 
uurtje kermis, zonder attractiegeluiden en -lampen. 

Theaterclown
Op woensdag 13 juli geeft een leuke clown tussen 15.00 en 17.00 
uur korte shows voor de allerkleinsten onder ons. 

Verkeersmaatregelen
In verband met de kermis is een verkeersomleiding ingesteld 
voor het doorgaand verkeer vanaf de Kluisstraat naar de Deken 
Baekersstraat en vanaf de Steeg naar Kerkendijk.
Voor de patiënten van het Gezondheidscentrum is een 
verkeersomleiding ingesteld, volg hiervoor de borden. 
De maatregelen gelden tijdens de openingstijden van de kermis.

Kijk voor meer informatie over de kermis op 
bezoekmeierijstad.nl of scan bijgaande QR code

Wij wensen iedereen veel kermisplezier!

 
TER INZAGE: VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN 
FIORETTI LOCATIE, KASTEELLAAN SINT-
OEDENRODE EN BEELDKWALITEITSPARAGRAAF

Bestemmingslan
Het bestemmingsplan Fioretti locatie, Kasteellaan Sint-
Oedenrode is op 23 juni 2022 ongewijzigd vastgesteld. Het 
bestemmingsplan maakt een appartementengebouw met 26 
appartementen mogelijk. Het plangebied ligt aan de Kasteellaan 
in Sint-Oedenrode. Op deze locatie was voorheen het Fioretti 
college gevestigd. 

Beeldkwaliteit
Voor het plangebied is een beeldkwaliteitsparagraaf 
(uitgangspunten beeldkwaliteit) opgesteld. De beeldkwaliteits-
paragraaf is bij de vaststelling door de gemeenteraad expliciet 
vastgesteld als onderdeel van de welstandnota. 
De desbetreffende stukken liggen vanaf 7 juli tot en met 17 
augustus ter inzage in het stadhuis van de 
gemeente Meierijstad, Stadhuisplein 1 te Veghel 
gedurende openingstijden. De stukken zijn ook 
raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl of 
scan bijgaande QR code
 
Voor de mogelijkheid om beroep in te 
stellen tegen het bestemmingsplan, kunt u 
de volledige bekendmaking raadplegen op  
www.officielebekendmakingen.nl.
 

GRONDUITGIFTE

De gemeente heeft het voornemen om gemeentegrond uit te 
geven. Het gaat om onderstaande gronden:
- Erp, Wilbert Kerkhofstraat, vestigen recht van opstal ten 

behoeve van tijdelijke woningen
- Schijndel, Rooiseheide 12, uitbreiden recht van erfpacht ten 

behoeve van sportclub

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 26 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.

3 Kolommen  van 91,3 mm breed
Lettertype Arial Regular

Platte tekst 9 pt 
interlinie 12 pt

Subkop Arial Regular 9 pt interlinie 13  hoofdletter 
achtergrond blauw zoals voorbeeld

BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD      

NIEUWS UIT DE RAAD 

NIEUWS UIT DE BUURT 

VRAAG VAN DE WEEK

OVERIG NIEUWS

GEMEENTE MEIERIJSTAD
Stadhuisplein 1    www.meierijstad.nl
5461 KN Veghel    info@meierijstad.nl
tel:  14 0413        @gemeentemeierijstad
Voor storingen kunt u       @GemMeierijstad 
bellen 14-0413       @gemeentemeierijstad

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



ZOMERACTIVITEITENPROGRAMMA VOOR 
KINDEREN EN JONGEREN

 

Ook deze zomer hebben we in samenwerking met de bibliotheken, 
ONS welzijn, Welzijn de Meierij en het jongerenwerk weer een 
mooi programma opgesteld voor kinderen van 2 t/m 8 jaar en van 
9 tot en met 17 jaar.
De activiteiten vinden plaats van 25 juli tot en met 4 
augustus en van 30 augustus tot en met 2 september. 
Kijk voor de activiteiten en eventueel aanmelden op 
www.meierijstad.nl/activiteitenprogramma-jeugd of 
scan bijgaande QR code.

MijnGemeente app
Ziet u een mankement in uw 

woonomgeving? 
Geef het gemakkelijk met uw 

smartphone door. 
Download de gratis MijnGemeente app.

Voorbeelden van meldingen die u met de 
app kunt doen 

• een losliggende stoeptegel
• kapotte verlichting
• zwerfvuil
• vernielingen aan vuilnisbakken of      

(verkeers)paaltjes
• een verstopte straatput
• stankoverlast

Samen zorgen we er zo voor dat de open-
bare ruimte van gemeente Meierijstad 
schoon, heel en veilig blijft.

Locatie
Met uw smartphone geeft u de locatie, 
omschrijving en persoonlijke gegevens 
met een paar simpele handelingen door.

Foto
U kunt een foto meesturen en de locatie via 
uw telefoon doorgeven. De gemeente kan zo 
sneller en beter reageren op meldingen over 
de woonomgeving.

Reactie
Wijzigt de status van de melding? 
Dan ontvangt u een email.

Download de app
De app is beschikbaar voor Android en Apple. 
Voor het doen van een melding hoeft u alleen 
de eerste keer uw persoonsgegevens in de app 
in te voeren.

SAMEN OP PAD MET DE DUOFIETS

SAMEN OP PAD MET DE DUOFIETS
Wilt u met de fiets er op uit voor een bezoek aan familie, vrienden of genieten van de natuur? 
Inwoners van Meierijstad die niet (meer) zelfstandig kunnen fietsen kunnen gebruik maken van de 
duofiets. Samen met een familielid of vrijwilliger kunt u gratis een duofiets lenen bij verschillende locaties 
in Meierijstad. Een duofiets is een fiets met drie wielen en twee zitplaatsen. Doordat u naast elkaar zit, 
kunt u makkelijk met elkaar praten. De duofiets is prettig omdat deze elektrische trapondersteuning heeft.

VOORWAARDEN LENEN DUOFIETS
De duofiets kan één tot maximaal twee aaneengesloten dagen geleend worden. Om er zeker van te zijn 
dat er een duofiets beschikbaar is, kunt u het beste tijdig reserveren bij een van de duofiets-locatie in 
Meierijstad. U heeft geen Wmo- of Wlz-indicatie nodig.

DUOFIETS LOCATIES

MEER INFORMATIE
Op www.meierijstad.nl/duofiets vindt u meer informatie.

Gemeenschapshuis Den Hazenpot (Boerdonk)
T. 06 19 46 05 94
M. gvankol@outlook.com 
De Kuilen (Eerde)
T. 06 30 69 69 61 
M. meerakker@home.nl
Woonzorgpark Simeonshof (Erp)  
T. 0413 21 44 44
M. simeonshof.welzijn@brabantzorg.eu
Thomashuis (Erp)
T. 06 46 97 03 66
M. erp@thomashuis.nl
Mgr. Bekkershuis Laverhof (Schijndel)
T. 073 544 27 00 
M. receptiemb@laverhof.nl

Vakgarage Albert van der Linden (Keldonk) 
M. zorgenwelzijnkeldonk@hans-rijkers.nl
Odendael (Sint-Oedenrode) 
T. 0413 47 49 11 
M. receptieodendael@brabantzorg.eu
Zorgcentrum AAtrium (Veghel) 
T. 0413 31 41 51 
M. AAtrium.Activiteiten@brabantzorg.eu
Van Coothhuis (Veghel)  
T. 0413 85 25 54
Verpleeghuis De Watersteeg (Veghel) 
T. 0413 36 29 51
De Fietsenwinkel (Zijtaart)  
T. 0413 35 22 03 

 
ENERGIETOESLAG

 

IN DE KNEL DOOR 
DE HOGE ENERGIEPRIJS?

Kijk of u in aanmerking komt 
voor de energietoeslag

www.meierijstad.nl/energietoeslag

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
H. Hartplein 15A t/m E bouwen van 5 patiobungalows
Hertog Janstraat 44-66 bouwen van een fietsenberging en 

aanpassen van de entree
De Langedonk 1 bouwen van een kindcentrum
Sluisweg 27 te Erp verbouwen van een woning
Hoofdstraat 21 transformeren van een pand
Doornhoek 4050 en 
4200 

formaliseren van een aantal kleine 
wijzigingen ten opzichte van de 
eerder vergunde situatie

Evenementenvergunning
Coxsebaan  te Erp 1 en 2 oktober - Trekkertrek 

Boerdonk en Boerdonk Barst Los
Kapelstraat 1 te Erp 23 t/m 26 september 

nevenactiviteiten Boerdonk kermis 
Live muziek

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
P 1641 Foodpark  fase 3 realiseren van een stellingplan
Souverijnsakker 14 bouwen van een woning
Kruigenstraat 
ongenummerd  kavel 2

plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

Wethouder Van 
Dijkstraat 2 t/m 24 en 1 
t/m 21 te Erp

bouwen van 18 + 5 
nieuwbouwwoningen

Kerkhoefweg 18 plaatsen van een woonunit
De Houtwal 2 plaatsen van een woonunit
Morschehoef 1 te Erp vervangen van de spanten, vloeren 

en kozijnen van een woning

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

Prinsenkamp 1 te Erp slopen huidig kantoor en opslag en 
realiseren nieuw kantoor en opslag 
op dezelfde locatie

Nieuwe Veldenweg 7 uitbreiden van het perceel voor 
opslag

Bolkenplein 10 exploiteren van een pizzeria

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 


