GEMEENTE MEIERIJSTAD NIEUWS

BOMENKAPKAART

Openingstijden TIP café d’n Toel
Dinsdag tot en met zondag dagelijks geopend van 10.00 uur tot
1.00 uur. Op vrijdag en zaterdag tot 3.00 uur.

Deze week stellen wij aan u voor:
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TIP D’n Toel in Olland

Bij café restaurant d’n Toel in Olland aan de Pastoor Smitsstraat
4 in Olland is ook een TIP gevestigd. Bij d’n Toel kunt u terecht
voor een hapje en een drankje maar ook voor een gezellig feestje
of barbecue in de skihut met familie, vrienden of bedrijfsuitje.

TIP Puur Brabant Nijnsel

In Nijnsel is aan de Lieshoutseweg 26 Puur Brabant gevestigd.
Puur Brabant is een streekproductenwinkel met vlees, groenten
en fruit, brood en zuivel van agrarische ondernemers uit de
buurt. Ook kunt u hier terecht voor barbecues en buffetten en
bedrijfslunches en kant-en klaar maaltijden. Sinds kort heeft
Puur Brabant ook een TIP. Marieke Verhagen, eigenaresse van
Puur Brabant is het gezicht van de TIP. Zij wijst u graag de weg
naar de mooie plekjes in Nijnsel, zoals de Vresselse Bossen
en natuurgebied de Moerkuilen met haar vele wandelpaden en
mountainbike routes.

DE TOERISTISCHE INFORMATIEPUNTEN IN
MEIERIJSTAD STELLEN ZICH AAN U VOOR

BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD

In deze zomerserie willen wij u kennis laten maken met de
verschillende Toeristische Informatiepunten (TIP’s) in Meierijstad.
In Meierijstad zijn nu 14 Toeristische Informatiepunten actief
waar inwoners en bezoekers aan Meierijstad informatie kunnen
vinden over wat er te doen is in onze gemeente. En er komen er
nog drie bij komende periode.

NIEUWS UIT DE BUURT

Café d'n Toel
Café d’n Toel is gevestigd aan een kruispunt van fietspaden
naar Liempde, Boxtel, Schijndel, Sint-Michielsgestel en SintOedenrode. Fietsers en wandelaars komen dan ook vaak aan
voor een hapje en een drankje bij d’n Toel. Tevens is er een
speeltuin voor de kinderen. Bij deze TIP kunt u diverse unieke
persoonlijk ontworpen routes vinden die vanuit d’n Toel starten.
Kevin Kuijs is het gezicht van de TIP.

Marieke Verhagen

VRAAG VAN DE WEEK
Bij een Toeristisch Informatiepunt vindt u een informatiezuil
waarop de website bezoekmeierijstad.nl te raadplegen is. De
gratis Meierijstad fietskaart, boekje Bijzondere Boerderijen, de
Mijmerroute, de fiets- en autopuzzelroute Meierijstad en vele
andere fiets- en wandelroutes zijn er te verkrijgen. Kaarten met
de mooiste plekjes van Meierijstad staan overzichtelijk in een
OVERIG NIEUWS
folderrek.
Winkel Puur Brabant

ONDERNEMEND

Voor
de
actieve
wandelaar en fietser zijn
de laatste nieuwe fietsen wandelknooppunten
kaarten van deze regio te
koop.
MEIERIJSTAD

Skihut bij d’n Toel

Mariekes persoonlijke tip:
Ommetje Thieu Sijbers. Thieu Sijbers was een cabaretier en
vertolker van het Brabantse lied, en naar hem is de pas ontwikkelde
wandelroute in zijn geboorteplaats Nijnsel ontwikkeld. Langs de
route bevinden zich op verschillende plekken bordjes met daarop
beschrijvingen van historische gebouwen en diverse gedichten
van Thieu Sijbers. (zie wandelroutes op bezoekmeierijstad.nl).
Openingstijden:
De TIP bij Puur Brabant is geopend van maandag van 13.00 uur
tot 17.00 uur en dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.
Woensdag en vrijdag van 7.30 uur tot 19.30 uur en zaterdag van
8.30 uur tot 16.00 uur.

Kevin Kuijs
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

Kevin’s persoonlijke tip:
Een bezoek aan de Gasthuishoeve aan de Kremselen in SintOedenrode is de moeite waard. Dit is een horeca gelegenheid
met daarnaast een mooi mediterrane binnentuin met tropische
planten, een vijver met waterplanten en bankjes. Een plek om tot
rust te komen.

Voor informatie over de verschillende TIP’s kunt
u terecht op www.bezoekmeierijstad.nl/
plan-je-bezoek/informatiepunten

MANTELZORGWONINGEN IN MEIERIJSTAD
Wilt u als mantelzorger dichter bij degene wonen voor wie u
zorgt? Dan kunt u kiezen voor een mantelzorgwoning bij of aan
uw eigen huis. Daar is niet altijd een vergunning voor nodig.
Als u voldoet aan de voorwaarden, kan een mantelzorgwoning
vergunningsvrij gerealiseerd worden.

•

•

Een mantelzorgwoning is een gebouw bij of aan een bestaande
woning die u tijdelijk mag gebruiken voor mantelzorg. Dit kan door
de verbouwing van een gedeelte van de woning, bijvoorbeeld
een bestaande aanbouw. Of door verbouwing van een bestaand
bijgebouw bij die woning, bijvoorbeeld een garage of schuur. In
deze mantelzorgwoning woont u met maximaal twee personen.
Eén van de personen moet mantelzorg krijgen van of verlenen
aan een persoon in de bijbehorende woning op het perceel.
Wanneer er geen mantelzorg meer verleend of ontvangen
wordt, dan vervalt het recht op het bewonen van de aanbouw
of het bijgebouw en krijgt deze weer de oorspronkelijke
gebruiksmogelijkheid zoals garage of schuur. In dat geval
moeten de voorzieningen die het gebouw geschikt maken voor
bewoning, zoals een keuken en badkamer, worden verwijderd.
De regeling is dus eigenlijk een tijdelijke verruiming van de
gebruiksmogelijkheden van een aanbouw of bijgebouw.
Bouwen voor een mantelzorgwoning
Voor de bouw van een mantelzorgwoning gelden de reguliere
bouwregels. Er mag niet ‘extra’ worden gebouwd, bovenop de
reguliere bouwmogelijkheden. Hierop is één uitzondering. Als
aanvulling op de reguliere bouwmogelijkheden mag u, buiten de
bebouwde kom, een tijdelijke mantelzorgunit plaatsen. Hieraan
zijn wel regels verbonden.
Voor deze voorwaarden en meer informatie
verwijzen wij u naar
www.meierijstad.nl/mantelzorgwoning.
Mantelzorgverklaring
Een voorwaarde voor het bewonen van een mantelzorgwoning
is dat er sprake is van een mantelzorgrelatie. Dit toont u aan met
een verklaring van een huisarts of wijkverpleegkundige waaruit
de mantelzorgbehoefte blijkt. Echter in de praktijk blijkt dat zij
steeds vaker geen verklaringen meer verstrekken.
Wanneer uw huisarts of wijkverpleegkundige geen verklaring
verstrekt, kunt u terecht bij Argonaut. Dit is een sociaalmedisch adviesbureau welke door de gemeente is aangewezen.
Zij beoordelen de situatie en hanteren hierbij de regels die
gemeente Meierijstad daarvoor heeft opgesteld. Hiermee wordt
elke situatie op dezelfde wijze beoordeeld. Houdt u er rekening
mee dat er kosten zijn verbonden aan het aanvragen van een
mantelzorgverklaring. De sociaal-medisch adviseur geeft bij
het afgeven van de verklaring ook eisen mee waaraan de
mantelzorgwoning moet voldoen. Denk daarbij aan eisen op het
gebied van de indeling van de woning en de voorzieningen in de
woning. Voor meer informatie over de mantelzorgverklaring kunt
u contact opnemen met Argonaut: tel: 088-2298080 of via e-mail
info@argonaut.nl.
Pré-mantelzorgwoning
Soms hebben mensen behoefte aan een zogenaamde “prémantelzorgwoning”. Dat is een mantelzorgwoning in die situaties
waarin de mantelzorg (nog) niet nodig is, maar op (korte) termijn
wel verwacht wordt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij mensen
met een zogenaamde progressieve ziekte. Dat is een ziekte die
steeds ernstiger wordt.
Geldt dat ook voor u of degene die u verzorgt? Dan biedt
de gemeente Meierijstad de mogelijkheid om alvast een
mantelzorgwoning te laten plaatsen. In dat geval dient u wel
een vergunning bij de gemeente aan te vragen. Een vergunning
voor tijdelijk gebruik van een aanbouw of bijgebouw als prémantelzorgwoning is maximaal 5 jaar geldig. Deze vergunning
wordt verstrekt indien in uw situatie sprake is van:
•

•

Een (te verwachten) behoefte aan zorg: de mantelzorg moet
binnen niet al te lange tijd nodig blijken te zijn. Meierijstad
hanteert hierbij een termijn van maximaal 5 jaar.
Een pré-mantelzorgverklaring waaruit blijkt dat er op
korte termijn behoefte aan mantelzorg gaat ontstaan.
Deze verklaring kan worden aangevraagd bij het sociaalmedisch adviesbureau Argonaut dat de gemeente hiervoor

aangewezen heeft. Het kan voorkomen dat deze verklaring
niet wordt verstrekt, omdat er nog onvoldoende sprake is
van een intensieve hulp- of ondersteuningsvraag zoals door
de wetgever beoogt en deze ook op korte termijn niet te
verwachten is.
De woning qua plattegrond en inrichting inspeelt op de
(toekomstige) behoefte. De pré-mantelzorgwoning moet dan
ook voorzieningen hebben waarvan je mag verwachten dat
ze nodig zijn bij de levensfase en/of de ziekte van de bewoner.
De sociaal-medisch adviseur brengt deze voorzieningen in
kaart.
Een goede ruimtelijke ordening: zo moet onder andere
aangetoond worden dat de pré-mantelzorgwoning een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat heeft. En dat de prémantelzorgwoning geen belemmering vormt voor de
bedrijfsvoering van omliggende bedrijven. Voor de prémantelzorgwoning is een procedure tot afwijking van
het bestemmingsplan nodig. Meer informatie daarover
vindt u op www.meierijstad.nl/mantelzorgwoning of zie
eerdergenoemde QR-code.

Mantelzorgwoning is altijd tijdelijk
Met het realiseren van een mantelzorgwoning ontstaat er niet
voor eeuwig een nieuwe woning. Bij een mantelzorgwoning gaat
het altijd om tijdelijk gebruik van een bouwwerk specifiek voor
mantelzorg. Volgens de regelgeving is het geen extra woning
die op een later moment bijvoorbeeld kan worden verhuurd of
doorverkocht. De gemeente ziet toe op het correcte gebruik van
deze regeling en voert periodiek controles uit.
Wat als degene die mantelzorg ontvangt verhuist naar een
verpleeghuis of komt te overlijden?
Als er een achterblijvende partner is die inmiddels ook mantelzorg
ontvangt, kan de situatie worden voortgezet. Hij of zij kan dan ook
een (pré-)mantelzorgverklaring aanvragen. Als daarvan echter
geen sprake is, dan vervalt de behoefte aan mantelzorg. In dat
geval mag het bouwwerk dat dienst deed als mantelzorgwoning
niet meer worden gebruikt als woning. Dat gedeelte van
de woning, de aanbouw of het betreffende bijgebouw dient
dan weer de functie te krijgen die het voorheen ook had. De
voorzieningen die het gebruik als woonruimte mogelijk maken,
moeten worden verwijderd. Gaat het om een speciaal voor de
mantelzorg geplaatste unit, dan moet deze verwijderd worden.
Als er sprake is van een achterblijvende partner die geen
(pré-)mantelzorgverklaring ontvangt, dan dient hij of zij óf de
mantelzorger(s) te verhuizen. De gemeente hanteert daarvoor
in principe een termijn van 2 jaar. Maar we benadrukken dat de
gemeente altijd goed kijkt naar de persoonlijke omstandigheden
om te bepalen hoeveel tijd deze persoon krijgt om een nieuwe
woning te vinden.
Vragen?
Heeft u nog vragen over het realiseren van een mantelzorgwoning,
pré-mantelzorgwoning of de regels wanneer de behoefte aan
mantelzorg wegvalt? Neem dan contact op met een Wmo
klantmanager van de gemeente via telefoon 14 0413.

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

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.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN
BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN
Omgevingsvergunning
De Scheifelaar 552

bouwen van een woning

Costerweg 5

ontwikkelen van een
bedrijfsverzamelgebouw

Driehuizen 8

huisvesten van arbeidsmigranten

Peppelhof 60

plaatsen van bergingen

Lekerweg 8 te Erp

herbouwen van een woning

Hubertshoeve 29

uitbreiden van een woning

Evenementenvergunning
Dobbelsteenplein

21 augustus Veghel bromfiets
treffen

Esdonkstraat

2 t/m 5 september kermis Eerde

Kapelstraat 46

2 t/m 5 september
nevenactiviteiten kermis

Doornhoek 4265

10 september en 11 september
opening van Berkel

Kempkens 1000

25 september Udea Open Air

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Evertshoeve 16 en 17

bouwen van twee woningen

Trentweg 22 te Erp

(uitgebreid) bouwen van een
ligboxenstal en 2 sleufsilo’s

Udenseweg 3

aanpassen van gevels en reclameuitingen

Coxsebaan 9 te Erp

2 t/m 4 september dorpsfeest
Boerdonk/buffelrun/ fight night
cancer

Standplaatsvergunning
De Bunders

donderdagmiddag en
vrijdagmiddag Griekse broodjes

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING
Vondelstraat 26

legaliseren van linker- en rechter
deel van loftwoningen

INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNING
Jorishoeve 3

verhuren van een woning

Vijverweg 19

plaatsen van een dakraam
voorzijde van de woning

VERDAGINGSBESLUITEN
Past. van Haarenstraat
2 en 2A

splitsen van een woonboerderij en
het bouwen van een bijgebouw

De Kempkens
ongenummerd

bouwen van een distributiecentrum

De Scheifelaar
ongenummerd (543)
Veghel

bouwen van een woning en het
aanleggen van een inrit

VAN RECHTSWEGE VERLEENDE VERGUNNINGEN
Julianastraat 2A

bouwen van een woning

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING
Krijtenburg 11

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 openbare 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

uitbreiden van inrichting met extra
slaapkamers

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

