GEMEENTE MEIERIJSTAD NIEUWS

DE TOERISTISCHE INFORMATIEPUNTEN
IN MEIERIJSTAD STELLEN ZICH AAN U VOOR
In deze zomerserie willen wij u kennis laten maken met de
verschillende Toeristische Informatiepunten (TIP’s) in Meierijstad.
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Meierijstad en vele andere ﬁets- en wandelroutes zijn er te
verkrijgen. Kaarten met de mooiste plekjes van Meierijstad staan
overzichtelijk in een folderrek. Voor de actieve wandelaar en
ﬁetser zijn de laatste nieuwe ﬁets- en wandelknooppuntenkaarten
van deze regio te koop.
BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD

Martijns persoonlijke tip:
Iedere 1e zondag van de maand wordt er een wandeltocht
georganiseerd van 7,5 en van 15 km. Dit zijn telkens unieke
wandelingen, onder leiding van een gids. Hieronder vindt u meer
informatie hierover:

Geerts persoonlijke tip:
Elke zondag, tijdens het
kampeerseizoen kunt u om
11.00 uur aansluiten om het
labyrint te lopen. Na een
korte meditatie met de groep
gaat iedereen zelfstandig
het labyrint lopen. Graag
vooraf aanmelden i.v.m.
groepsgrootte.
Openingstijden:
Vrijdag tot en met zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

TIP Helden van Kien Sint-Oedenrode
De Helden van Kien in Sint-Oedenrode is te vinden aan de
Bremhorst 1 in Sint-Oedenrode, in het streekpark de Kienehoef.
Bij deze TIP kunt u de informatie vinden over wat er te doen is in de
omgeving. De Helden van Kien is een restaurant met een terras
aan het water, met daarnaast mogelijkheden voor het reserveren
van een roeiboot of een waterﬁets, een wandelarrangement met
een gevulde lunchtas of het huren van een E-chopper of een
step. Ook is er een waadpad door, naast en in het water. Een
mooie interactieve manier om kennis te maken met water en alles
wat daarbij hoort.
Daarnaast ie er een grote speeltuin en kinderboerderij op het
streekpark aanwezig, een mooie plek voor een dagje uit voor het
hele gezin.
Rob Jansen met zijn team zijn het gezicht van de TIP bij de
Helden van Kien.

Deze week stellen wij aan u voor:

TIP café d’n Brouwer in Mariaheide
De TIP in Mariaheide is te vinden aan het Dobbelsteenplein bij
café d’n Brouwer, het stamcafé van Mariaheide. Café-eigenaar
Martijn Brouwers is het gezicht van deze TIP. U kunt het café
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en een
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de thuisbasis voor vele verenigingen zoals zangkoren, dartteams
en biljarters.

TIP Winery en Herbs in Schijndel

VRAAG VAN DE WEEK

OVERIG NIEUWS

In Schijndel aan de Boxtelseweg 23 is bij Winery en Herbs ook
een Toeristisch informatiepunt gevestigd.
Winery & Herbs is een belevingsbedrijf met een camping, een
streekwinkel, een wijngaard en kruiden- en fruittuin. Bezoekers
kunnen ervaren hoe honderden verschillende soorten gewassen
groeien, bloeien en smaken. In de streekwinkel vindt u veel
zelfgemaakte producten. Van wijnen tot kruidentheeën en van
chutneys tot honing. De druivenwijngaard is aangeplant in de
vorm van het Labyrint van Chartres.
Geert en Myriam Hermans zijn het gezicht van de TIP.

Martijn de Brouwer
Openingstijden:
Maandag,
woensdag
en
donderdag van 13.00 tot 17.00
uur en van 19.00 tot 24.00 uur,
dinsdag
van 19.00 tot 24.00
ONDERNEMEND
uur, vrijdag van 14.00 tot 17.00
uur en van 19.00 tot 2.00 uur,
zaterdag van 15.00 tot 18.00
uur en van 20.00 tot 2.00 uur
en zondag van 11.00 tot 24.00
uur.

MEIERIJSTAD
Rob Jansen en zijn team

Geert Hermans

GEMEENTE MEIERIJSTAD
Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel
tel: 14 0413
Voor storingen kunt u
bellen 14-0413

Rob’s persoonlijke tip:
Rob’s persoonlijke tip is het ommetje Rijsingen (te vinden op de
website bezoekmeierijstad.nl).
Ommetje Rijsingen laat de mooie verbinding zien tussen het
centrum en een deel van het buitengebied van Sint-Oedenrode
met het mooie Dommeldal.
Openingstijden:
De TIP bij de Helden van Kien is dagelijks van
10.00 uur tot 22.00 uur geopend.
Alle informatie over de TIP’s kunt u vinden op
www.bezoekmeierijstad.nl/plan-je-bezoek/
informatiepunten of scan bijgaande QR-code.

www.meierijstad.nl
info@meierijstad.nl
@gemeentemeierijstad
@GemMeierijstad
@gemeentemeierijstad

Streekproductenwinkel Winery en Herbs

VAKANTIE-DOEBOEK VOOR ALLE
BASISSCHOOLLEERLINGEN IN MEIERIJSTAD

• Maden zijn ook goed met zout te bestrijden. Gooi af en toe een
handje zout in de GFT-container.
• Laat de container bij langere afwezigheid (zoals vakantie) leeg
en schoon achter.
Tip: download de app AfvalWijzer
Meer informatie over afvalinzameling, zoals inzameldagen en tips
om je afval te scheiden? Je vindt het op www.mijnafvalwijzer.nl. Of
download nu gratis de app AfvalWijzer. U ontvangt een melding
wanneer u welk afval kunt buitenzetten.

HEEFT U EEN MOOI OF LEUK IDEE
VOOR UW STRAAT, BUURT, WIJK OF DORP?

De zomervakantie staat bijna voor de deur. SAAM scholen,
Verdi Onderwijs, SKOPOS Schijndel en gemeente Meierijstad
hebben samen een prachtig vakantie-doeboek gemaakt voor alle
basisschoolleerlingen in Meierijstad.

Het is goed werken, wonen en leven in Meierijstad. Samen
met inwoners wil de gemeente dat graag behouden en als
het kan, versterken. Een van de mogelijkheden voor inwoners
is het bedenken en organiseren van ideeën die bijdragen aan
de leefbaarheid, woonomgeving, verbinding van inwoners of
veiligheid. In sommige gevallen kunnen inwoners daar wat
ondersteuning bij gebruiken.
Heeft u – samen met buurtbewoners - een mooi of goed idee?

Het is een kleurrijk boek vol met educatieve en vooral leuke
uitdagingen, o.a. aangeleverd vanuit het bedrijfsleven van
Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel. Genoeg voor urenlang
vakantieplezier. Dit doeboek is tot stand gekomen vanuit het
Nationaal Programma Onderwijs. Want ook tijdens de zes weken
zomervakantie is het ﬁjn om bezig te kunnen zijn, ook voor
kinderen die misschien niet op vakantie gaan.
Alle leerlingen van de basisscholen in Meierijstad ontvangen in
de week van 18 juli een exemplaar via hun eigen school.
Ook voor kinderen in Meierijstad die buiten de gemeente
naar school gaan, is er een vakantieboek beschikbaar. U kunt
deze aanvragen door uiterlijk vrijdag 29 juli een mail te sturen
met de naam van uw kind, leeftijd, adres en school naar
mvancreij@meierijstad.nl.

OPENING ESCAPEROOM ‘ERVAAR HOE
HET IS OM LAAGGELETTERD TE ZIJN’

Ga in gesprek met de gemeente, zodat wij jullie op de juiste wijze
kunnen ondersteunen.
We hebben al veel initiatieven ondersteund. Zo hebben we tal
van ontmoetingsfeesten ondersteund. We hebben meegedacht
over het aanleggen van een jeu-de-boulesbaan en een
beweegtuin in Zijtaart. We hebben de opknapbeurt van de brug
in de pastorietuin in Mariaheide ondersteund. Ook konden we
ondersteuning aanbieden bij het plaatsen van
mezenkastjes aan de Eerdsebaan in Wijbosch.
Meer informatie kunt u vinden op
www.meierijstad.nl/leefbaarheidsbudget
of
neem contact op met een van de
buurtadviseurs.

TIPS OM INBRAAK TIJDENS UW
VAKANTIE TE VOORKOMEN
De komende weken gaan veel mensen lekker op vakantie, maar
inbrekers niet. Zij weten dat dit de periode is om hun slag te slaan.
U kunt dat voorkomen door een aantal eenvoudige maatregelen
te nemen, waarmee u de kans op inbraak verkleint. Want ook al
heeft u een inboedelverzekering, u maakt er liever geen gebruik
van.

Evertshoeve SBA 2110

bouwen van een parkeerschuur

Mr. van Coothstraat 1

restaureren van het dak, dakrand,
vieringtoren en balustrade

De Houtwal 3B

bouwen van een tuinberging

Kraanmeer 28 te Erp

herbouwen van een woning

Vlasven 159

plaatsen van zonnepanelen

Erpseweg 5

wijzigen van twee luchtwassers

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Boterweg 33 te Erp

uitbreiden van een melkrundvee en
emissiearm uitvoeren van een stal

Heisteeg 9

plaatsen van luchtwassers,
aanpassen van stallen en het
wijzigen van dieraantallen

Zaanstraat 11

vervangen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning

Doornhoek 4200

verplaatsen en aanpassen
van de in- en uitritten van een
distributiecentrum

De Scheifelaar 625

verbouwen van de woning

De Amert ongenummerd kappen van 8 bomen
Marshallweg 4

plaatsen van gevelreclame

Evenementenvergunning
Markt

31 juli t/m 4 september Six Sunny
Days (zondagen)

VERDAGINGSBESLUITEN
Watermolenweg 5 te Erp aanleggen van 4 padelbanen
Kruigenstraat
ongenummerd (19)

plaatsen van een woonunit

Wilbertshoeve 3

bouwen van een berging en
overkapping

De Horstjens 14

legaliseren huisvesten
arbeidsmigranten

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING
De Hemel 8

aanpassen van de stallen

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

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar
laaggeletterd. In gemeente Meierijstad zijn dat ongeveer 8800
inwoners. De meeste van hen hebben moeite met lezen,
schrijven en soms rekenen. De extra uitdaging is: mensen die
laaggeletterd zijn schamen zich vaak en durven niet uit te komen
voor het probleem. Er is behoefte aan meer begrip.
Om te ervaren hoe het is om laaggeletterd te zijn staat er op 23
en 24 juli tijdens Fabriek Magniﬁque in het Julianapark in Veghel
een escape room met de Great Holiday Escape. In de caravan
kunnen 1 of 2 spelers verschillende uitdagingen voltooien. De
Great Holiday Escape vormt het startpunt voor een waardevol
gesprek over laaggeletterdheid.

GFT-CONTAINER BIJ WARM WEER
Hieronder vindt u een aantal tips voor uw GFT container bij warm
weer:
• Zet de gft-container in de schaduw.
• Leg iets onder de deksel van de container, zodat deze altijd
een beetje open staat.
• Leg een krant of lege eierdoos op de bodem. Zo voorkomt u dat
het gft-afval aan de bodem van de gft-container plakt.
• Laat keukenafval zoveel mogelijk uitlekken voordat u het in de
gft-container gooit.
• Verpak etensresten zoals
vlees of vis in een krant.
• Toch
maden?
Klimop
(Hedera) is giftig voor
maden. Leg af en toe een
tak in de GFT-container om
het probleem te bestrijden.
Hedera

• Laat niet via de voicemail of op social media weten dat je met
vakantie bent. Inbrekers zitten helaas ook op Facebook en
Twitter.
• Zorg dat uw huis een bewoonde indruk geeft. Laat wat kopjes
op het aanrecht staan en leg de krant op tafel. Ook kunt u een
tijdschakelaar instellen, waarmee een paar lampen af en toe
aan gaan. Zo lijkt het alsof er mensen thuis zijn.
• Laat iemand de post weghalen zodat er geen stapels achter
de deur liggen. Die kan men goed zien liggen, zien als u een
voordeur met glas hebt.
• Zorg dat de ramen en deuren goed zijn afgesloten. Goede
sloten zijn hierbij natuurlijk van belang. Met een Politiekeurmerk
Veilig Wonen krijgt u vaak korting op de inboedelverzekering.
• Hoe beter uw huis zichtbaar is vanaf de weg, hoe minder
groot de kans op inbraak. Knip de heg dus even bij en laat de
gordijnen open.
• Heeft u een oprit? Laat de buren er af en toe hun auto parkeren,
zodat het lijkt of er iemand thuis is.
• Sein de buren in zodat ze een oogje in het zeil kunnen houden.
• Berg kostbare spullen goed op, zodat ze niet vanaf de straat
te zien zijn.
• Buitenverlichting met een sensor schrikt inbrekers af.

MijnGemeente app
Ziet u een mankement in uw
woonomgeving?
Geef het gemakkelijk met uw
smartphone door.
Download de gratis MijnGemeente app.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN
BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Leo van der
Weijdenstraat 10

aanbrengen van een balustrade en
dakterras

Hezelstraat 23 te Erp

verbouwen van een monumentaal
woonhuis

Vlasven 4

uitbreiden van een woning

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.

Voorbeelden van meldingen die u met de
app kunt doen
• een losliggende stoeptegel
• kapotte verlichting
• zwerfvuil

