
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. 
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.

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 
folderrek.

Voor de actieve wandelaar en fietser zijn de laatste nieuwe fiets- 
en wandelknooppuntenkaarten van deze regio te koop.

Deze week stellen wij aan u voor:

TIP de Vriendschap in Boskant
In Boskant aan de Pastoor Teurlingstraat 30 is een TIP gevestigd 
bij De Vriendschap. De Vriendschap is een café-restaurant en 
heeft ook een snackbar. U kunt er terecht voor een drankje, 
(waaronder 32 speciale biertjes, waarvan 9 op de tap), een lunch 
en diner of een feestje. De locatie is ideaal gelegen om een fiets- 
of wandeltocht te starten, want er is een grote parkeerplaats bij.

Fabien Kees

De eigenaren Fabien Kees en Julia van Nuland zijn het gezicht 
van de TIP. Fabien wil het zelf ontwikkelde wandelarrangement 
vanuit De Vriendschap van harte aanbevelen, een mooie tocht 
van ruim 5 kilometer door het natuurgebied van Boskant met koffie 
en gebak bij de start en een heerlijke lunchplank als afsluiter.

Fabiens persoonlijke tip: 
Het buitenatelier van Theo Sonnemans tegenover De 
Vriendschap. Daar kunt u het houtsnijwerk met aangebrachte 
spreuken van deze levenskunstenaar bewonderen. 

Openingstijden
De Vriendschap is woensdag tot en met zaterdag vanaf 11.00 uur 
geopend en zondag vanaf 10.00 uur.
 

TIP de Vresselse Hut in Nijnsel
In Nijnsel aan de Vresselseweg 33 is TIP de Vresselse Hut 
gevestigd. Marco Thijssen en zoon Maikel zijn het gezicht van de 
TIP. Een plek waar u terecht kunt voor een drankje, een lunch, 
een uurtje kegelen of om een feestje te vieren.

Bij de Vresselse Hut is tevens een Natuurpoort gevestigd, een 
startpunt voor vele wandel-, fiets-, mountainbike- en paardrijroutes 
in de omgeving. Er is een ruime parkeerplaats aanwezig. Sinds 
kort is er ook een hondenloslooproute. De locatie is gelegen aan 
de rand van De Vresselse bossen, een 250 ha bosgebied met 
de Hazenputten als natuurlijk ven. Een prachtige bos met vele 
wandelpaden en uitzichten. 

Hazenputten in de Vresselse Bossen

 

Marco Thijssen

Marco’s persoonlijke tip
Museum Hoeve Strobol, ook gelegen in de Vresselse Bossen. 
In dit museum kunt u allerlei oude ambachten en duizenden 
werktuigen bezichtigen. In een route van 3,5 km kunt u vanaf de 
Vresselse Hut naar het museum wandelen.

De kegelbanen 

Openingstijden TIP Vresselse Hut
De Vresselse Hut is woensdag tot en met zondag open vanaf 
13.00 uur.

Meer informatie
Meer informatie over de Toeristische 
Informatiepunten kunt u vinden op  
www.bezoekmeierijstad.nl/plan-je-bezoek/
informatiepunten
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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.

 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

HULP VOOR OUDEREN, ZIEKEN, MENSEN MET 
EEN BEPERKING

De gemeente zorgt ervoor dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven 
doen in het huishouden, zoals het schoonhouden van uw woning 
of ander huishoudelijk werk. Soms kunt u dit door een ziekte, een 
beperking of ouderdom (tijdelijk) niet meer zelf doen. U kunt dan 
samen met hulp van familie, vrienden of kennissen een oplossing 
zoeken. Als dit niet lukt, kan de gemeente ook met u naar gerichte 
hulp zoeken.

Wilt u weten of u hulp kunt krijgen van de 
gemeente? Vraag een gesprek aan met 
de Wmo consulent. Dit kan digitaal via  
www.meierijstad.nl/alle_onderwerpen/zorg_en_
hulp of telefonisch via 14 0413.
 
Na het gesprek doet de gemeente onderzoek. Dit duurt 6 weken. 
U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de 
oplossing die wij u willen bieden. Daarna kunt u een aanvraag 
indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of 
u in aanmerking komt.

De gemeente kan u verschillende soorten hulp geven. Allereerst 
bekijkt de gemeente samen met u of u zelf uw probleem kunt 
oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en 
bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met 
een algemene hulpdienst. Denk hierbij aan een klussendienst, 
boodschappendienst of rolstoelpool.
Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u individuele hulp geven, 
zoals:
• hulp in het huishouden
• een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel
• collectief vervoer, een scootmobiel of een aanpassing aan 

uw auto
• hulpmiddelen of aanpassingen in uw woning
• begeleiding
• dagbesteding
• opvang
• beschermd wonen

De gemeente kan u ook een geldbedrag geven. U kunt de hulp 
die u nodig hebt dan zelf betalen. De gemeente kan van u een 
bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt de hoogte van de 
bijdrage op basis van uw inkomen en vermogen en eventuele 
andere voorzieningen die u krijgt.

CENTRUM JEUGD EN GEZIN 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Meierijstad is dé plek waar 
ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals 
terechtkunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien 
en verzorging. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Meierijstad 
werken deskundige medewerkers die met u meedenken.

CJG Meierijstad organiseert verschillende cursussen en 
trainingen die te maken hebben met opvoeden en opgroeien. De 
medewerkers van het CJG kunnen u helpen bij het zoeken van 
een geschikte cursus of training.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met het CJG via 0413-381060 of via de website 
www.cjgmeierijstad.nl 

KENNISCENTRUM KIND EN SCHEIDING 
MEIERIJSTAD

Het kenniscentrum Kind en Scheiding biedt informatie over 
wat er allemaal geregeld moet worden als u uit elkaar gaat of 
gaat scheiden en biedt ondersteuning en u kunt er terecht met 
vragen als:
• Hoe vertel ik het de kinderen?
• Mijn kind heeft het moeilijk met de scheiding wat kan ik 

doen?
• Ik heb geen inkomsten, wat nu?
• Hoe maken we een ouderschapsplan?
• Hoe ga ik om met mijn eigen verdriet?
• Wat moet ik allemaal regelen als ik ga scheiden?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u het 
kenniscentrum bereiken via e-mailadres: kindenscheiding@
cjgmeierijstad.nl
 

SUBSIDIEREGELING CORONATOEGANGSBEWIJZEN

In verband met corona hadden begin 2022 (horeca)
ondernemers, sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties de 
plicht om coronatoegangsbewijzen te controleren. Het college 
van B&W heeft onlangs een subsidieregeling vastgesteld voor 
een tegemoetkoming in de kosten hiervan. Bovengenoemde 
ondernemers en organisaties kunnen tot en met 31 december 
2022 met terugwerkende kracht subsidie hiervoor aanvragen. 
Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten die 
gemaakt zijn in de periode van 1 januari 2022 tot 
en met 26 maart 2022 voor de controle van de 
corona toegangsbewijzen. De volledige regeling 
en hoe u een aanvraag hiervoor in kunt dienen 
leest u op www.meierijstad.nl/subsidiectb. 

 
TER INZAGE : ONTWERPBESTEMMINGPLAN 
DE BRESSER 26 ZIJTAART

Het ontwerpbestemmingsplan De Bresser 26 Zijtaart ligt 
gedurende zes weken van donderdag 11 augustus tot donderdag 
22 september ter inzage in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te 
Veghel.

Op de locatie De Bresser 26 te Zijtaart is een voormalige 
kwekerij gevestigd. Deze kwekerij is sinds jaren niet meer actief. 
De initiatiefnemer is voornemens de gronden te ontwikkelen 
ten behoeve van de oprichting van een drietal woningen en de 
bestaande bedrijfswoning in gebruik te nemen als burgerwoning. 
De huidige agrarische bestemming dient hiertoe gewijzigd te 
worden naar ‘Wonen’.

Het bestemmingsplan De Bresser 26 Zijtaart maakt de 
planologische inpassing mogelijk van de beoogde wijziging 
van de bestemming en oprichting van een drietal woningen en 
gebruik van de bedrijfswoning als burgerwoning.

Voor de mogelijkheid om een zienswijzen in te 
stellen tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt 
u de volledige bekendmaking raadplegen op 
www.officielebekendmakingen.nl.

 
TER INZAGE: ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
MORSCHEHOEF 1 ERP

Het ontwerpbestemmingsplan Morschehoef 1 Erp ligt 
gedurende 6 weken met ingang van donderdag 4 augustus tot 
en met woensdag 14 september ter inzage in het gemeentehuis, 
Stadhuisplein 1 te Veghel. 

Tevens is het ontwerp van het bestemmingsplan 
Morschehoef 1 Erp elektronisch raadpleegbaar 
via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aan de Morschehoef wordt de bedrijfsbestemming gewijzigd 
naar een woonbestemming. Met deze herbestemming wordt 
de bedrijfswoning aan Morschehoef 1 herbestemd naar een 
woonbestemming en worden de gebouwen met benut als 
bijgebouwen bij deze woning.

Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te 
dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt 
u de volledige bekendmaking raadplegen op 
www.officielebekendmakingen.nl.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN 
VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
De Scheifelaar 554 
(N3071) 

bouwen van een woning

Bolst ongenummerd te 
Erp Kavel 4

bouwen van een woning

De Scheifelaar N2837 bouwen van een woning
Clausstraat 5 te Erp verbouwen van een woning
Past. van Haarenstraat 
66 

verbouwen en splitsen van een 
boerderij

Erpseweg 3 bouwen van een overkapping
Kruigenstraat 
ongenummerd (SBA 420 
- kavel 2)

bouwen van een woning

De Scheifelaar 
ongenummerd (547) 
Kavel 1

plaatsen van een woonunit

Evenementenvergunning
Verlengde Noordkade 
4 - 14 

Zomerkade 2022 5 t/m 28 
augustus

Stadhuisplein 16 t/m 21 september Kermis 
Veghel

Rooseveltlaan 1 en 
Vanderlandelaan 2 

Vanderlande Run 29 september

Pater van den Elsenlaan 
4 

17 t/m 20 november abemec 
agromec show

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Hoek 9 te Erp oprichten van een loods
Lambertshoeve 8 gewijzigde situering van de woning 

t.o.v. eerder verleende vergunning

Evenementenvergunning
Doornhoek 4265 10 en 11 september opening van 

Berkel
Markt 30 en 31 16 t/m 18 september 

nevenactiviteiten Kermis Veghel 
Markt 30 en 31

Markt 27 en 29 16 t/m 19 september 
nevenactiviteiten Kermis Veghel 

Kapelstraat 1 te Erp 23 t/m 26 september 
nevenactiviteiten Boerdonk Kermis 
Live muziek

INGETROKKEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Biezendijk 32 plaatsen van zonnepanelen

VERDAGINGSBESLUITEN

Veghels Buiten SBA 
2800 ( fase 1b en 4) 

bouwen van 34 woningen, 1 
parkeerschuur en 24 tuinbergingen

Rembrandtlaan 90 gedeeltelijk ophogen van tuin en 
tuinontwerp

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


