
29-30-31 AUGUSTUS TIJDELIJKE 
AFSLUITING A50 EN OP EN AFRITTEN 

De provincie gaat reparatiewerkzaamheden uitvoeren aan het 
wegdek van de op- en afrit 10 A50 bij de N622/Eerdsebaan. De 
op- en afrit is daarom voor al het verkeer gesloten op:
• Maandag 29 augustus 19.00 uur t/m dinsdag 30 augustus 

5.00 uur
• Dinsdag 30 augustus 19.00 uur t/m woensdag 31 augustus 

5.00 uur

Tevens gaat deze dagen Rijkswaterstaat werkzaamheden 
uitvoeren aan de A50. De A50 is vanaf knooppunt Paalgraven 
(bij Oss) richting Veghel tot en met afrit 11 (Veghel) afgesloten 
van 29 augustus 20.00 uur tot 30 augustus 5.00 uur.

Op 30 augustus is vanaf 20.00 uur de A50 richting Oss tussen 
afrit 11 (Veghel) en knooppunt Paalgraven afgesloten tot 31 
augustus 5.00 uur.

Het verkeer wordt omgeleid. Houd rekening met extra reistijd 
(maximaal 25 minuten). Ook als u met het openbaar vervoer reist.

Meer informatie
https://bit.ly/3AaPM70 of scan de bijgaande QR 
code

TER INZAGE ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
FOODPARK VEGHEL 2021

Het ontwerp bestemmingsplan Foodpark Veghel 2021 ligt vanaf 
donderdag 25 augustus gedurende zes weken ter inzage in het 
gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel.

Aantrekkelijke locatie voor bedrijven voedingsindustrie 
Aan de zuidkant van Veghel, gelegen aan de A50 ter hoogte 
van afslag 10 Eerde, ligt het bedrijventerrein Foodpark Veghel. 
Foodpark Veghel is een aantrekkelijke locatie voor bedrijven 
in de voedingsindustrie die nieuwe samenwerkingsverbanden 
zoeken. Hierdoor ligt de focus op vernieuwing, samenwerking, 
versterking en profilering van onze voedingsindustrie. De 
gemeente Meierijstad heeft de ambitie om Foodpark Veghel 
verder te laten groeien.

Fases
In 2016 is het bestemmingsplan Foodpark Veghel 2016 vastgesteld, 
waarna een deel van het terrein (fase 1) is ontwikkeld. In 2019 
is voor een volgende fase 2 een bestemmingsplan vastgesteld, 
het bestemmingsplan Foodpark Veghel, uitbreiding en in 2020 
is medewerking verleend aan de vestiging van een bedrijf door 
middel van het verlenen van een Omgevingsvergunning voor De 
Kempkens ongenummerd te Veghel, dit was fase 3.

Bij de opzet van het bedrijventerrein Foodpark is het de bedoeling 
geweest om het bedrijventerrein in zuidelijke richting af te ronden, 
zodat bedrijfsbebouwing mogelijk is tot ongeveer het eind van de 
Corridor. Door middel van dit bestemmingsplan (fase 4) wordt 
deze zuidelijke afronding van Foodpark mogelijk gemaakt.

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

TER INZAGE: ONTWERPBESLUIT HOGERE 
WAARDE WET GELUIDSHINDER 
DIJKSTEEGJE 46 SINT-OEDENRODE

Voor het realiseren van de nieuwe woning aan Dijksteegje 
46 in Sint-Oedenrode kan niet worden voldaan aan de 
voorkeurswaarde voor geluidsbelasting uit de Wet geluidhinder. 
Daarom wil het College volgens artikel 83 van de Wet een hogere 
waarde voor de ten hoogste 51 dB vaststellen. 

Het ontwerpbesluit hogere waarde Wet Geluidhinder ligt hierdoor 
vanaf donderdag 25 augustus gedurende zes weken ter inzage in 
het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel. 

Voor de mogelijkheid om zienswijzen tegen 
het ontwerpbesluit hogere waarden wet 
Geluidhinder, kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.
 

FOUT EIGEN BIJDRAGE CAK

Op 10 augustus jongstleden hebben wij in deze krant een 
bericht opgenomen over de mogelijkheden die er zijn voor hulp 
voor ouderen, zieken en mensen met een beperking en wat de 
gemeente voor u hierin kan betekenen. Daarin is een fout geslopen 
voor wat betreft de eigen bijdrage die het CAK bepaalt. De juiste 
versie is dat inkomen en de eventuele andere voorzieningen een 
rol spelen bij het bepalen van de eigen bijdrage 
bij het CAK. Het eigen vermogen telt niet mee. 
Meer informatie over dit onderwerp kunt u lezen 
op https://bit.ly/3dNqzrV

GRATIS DUOFIETS LENEN 

INFORMATIEPUNT DIGITALE OVERHEID

Heeft u vragen over DigiD, toeslagen 
of moeilijke brieven? Ga dan naar het 
Informatiepunt Digitale Overheid. Hier 
krijgt u informatie of wordt u doorverwezen. 

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 

Bij het Informatiepunt Digitale Overheid kunt u terecht met vragen 
over:
• DigiD
• Belastingen en toeslagen
• Zorg
• Werk of uitkering
• Rijbewijs

• AOW aanvragen
• Verkeersboetes betalen
• Inburgering
• Corona (booster)prik
• Computercursussen

In Meierijstad zijn de volgende informatiepunten beschikbaar:
• Bibliotheek Schijndel, Markt 20, tel: 073-549337
• Bibliotheek Veghel, Markt 1, tel: 0413-342705
• Bibliotheek Sint-Oedenrode, Deken van Erpstraat 1,  

tel: 0413-472991

PMD ZAK VOOR PLASTIC, METAAL EN 
DRANKVERPAKKINGEN

Regelmatig krijgen we via de afvalinzamelaar te horen dat 
er verkeerde spullen in de PMD zak zitten. De zak wordt dan 
afgekeurd en niet meegenomen. 

Wat mag niet in de PMD afvalzak
• Verpakkingen met inhoud
• Verpakkingen van chemisch afval
• Verpakkingen van piepschuim/foam
• Resten papier en karton
• Plastic gebruiksvoorwerpen
 

Wat mag wel in de PMD afvalzak
• Aluminium blikje, schaaltje of bakje
• Aluminiumfolie
• Blikjes
• Conservenblik
• Deksel van metaal
• Folies (verpakkingsplastic uit huishouden)
• Gecombineerde plastic/metaallagen
• Kroonkurk van metaal
• Kuipje van kunststof o.a. voor boter en salades
• Noppenfolie
• Waxinelichtje (huls van)

AFVALINZAMELING BIJ DE MILIEUSTRATEN

Wat kunt u gratis aanleveren bij milieustraten
• Brandblussers
• Gasflessen
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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

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.

MEER INFORMATIE
Op www.meierijstad.nl/duofiets vindt u meer informatie en de 
duo-fietslocaties.



 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

• Elektrische apparaten
• Klein chemisch afval
• Luiers
• Olie
• Oud ijzer en overige metalen
• Papier/karton
• PMD-verpakkingen
• Textiel
• Tuinafval en verpakkingsglas 
• Tempex/piepschuim is gratis als

o Het piepschuim/tempex schoon en ongekleurd is
o Het piepschuim is dat uit korrels bestaat en droog verpakt is 

in transparante foliezakken (400 of 1.000 liter) 
o Het 100% piepschuim of tempex is in (grote) stukken

Voor de overige producten betaalt u een bedrag per stuk of 
per m3.
• Autoband zonder velg € 2,50
• Autoband met velg € 5,-
• Huisvuilzak (ongesorteerd afval) € 5,-
• Matras € 10,-

Product Prijs tot 
0,5 m3

Prijs 0,5 - 
1,5 m3

Prijs per m3 
vanaf 1,5 m3

Gips, grond, hout 
(onbehandeld, 
geverfd, gelakt, 
verlijmd of 
geïmpregneerd) 
kunststof, schoon 
puin, tapijt, vlakglas

In totaal  
€ 5,-

In totaal  
€ 15,-

In totaal  
€ 15,- + € 40,- 
per extra m3

Asbest, dakleer, vuil 
puin (ongesorteerd 
bouw- en sloopafval)

In totaal  
€ 10,-

In totaal  
€ 35,-

In totaal  
€ 35,- + € 60,- 
per extra m3

Grofvuil 
(ongesorteerd afval)

In totaal  
€ 20,-

In totaal  
€ 60,-

In totaal € 60 + 
€ 100 per extra 
m3

  
De kosten die u bij de milieustraat maakt, betaalt u per pin.

VERGOEDING LAPTOP VOOR 
SCHOOLGAANDE KINDEREN

Voor veel scholieren zijn laptops onmisbaar. Naast de andere 
noodzakelijke schoolkosten kan dit een grote kostenpost zijn. 
De gemeente biedt hulp voor mensen die een inkomen op het 
sociaal minimum hebben. Meedoen op school is van groot belang 
voor de ontwikkeling van een kind. 

Heeft uw kind voor school 
een computer, laptop of tablet 
nodig voor het onderwijs, 
heeft u een inkomen tot 
120% van het sociaal 
minimum en valt u onder 
de vermogensgrens, dan 
kunt u 1 keer per 5 jaar bij 
de gemeente een aanvraag 
doen voor een gezinslaptop 
of eenmalig voor een 
brugklaslaptop. 

Het is een eenmalige vergoeding van € 519,- voor de aanschaf 
van een pc of laptop. Dit geldt voor gezinnen met schoolgaande 
kinderen tussen 4 en 18 jaar en voor kinderen die 
voor het eerst naar de middelbare school gaan. Kijk 
voor de voorwaarden en het aanvraagformulier op  
www.meierijstad.nl/schoolkosten .
 
Overige schoolkosten 
Ook bestaat de mogelijkheid dat u een tegemoetkoming voor 
de overige schoolkosten ontvangt. Deze tegemoetkoming is 
voor ouders met een inkomen tot 120% van sociaal minimum en 
onder de vermogensgrens vallen. De tegemoetkoming is per kind 
per jaar € 208,-. U kunt uw aanvraag indienen van 1 juli tot 1 
november. Ontvangt u vanuit de Participatiewet een uitkering voor 
levensonderhoud? U krijgt dan van de gemeente automatisch 
bericht. Zij worden dan in de gelegenheid gesteld een aanvraag 
in te dienen. Krijgt u geen uitkering van de gemeente en denkt 
u in aanmerking te komen, doe dan een aanvraag via www.
meierijstad.nl/schoolkosten.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Lambertshoeve 
(ongenummerd) 

bouwen van een schuurwoning

Lijnt 13 te Erp omzetten van een bedrijfswoning 
naar een plattelandswoning

Middegaal 55 bouwen van een woning en twee 
bijgebouwen

Langsteeg 
ongenummerd 

bouwen van een woning

De Amert 604 intern verbouwen van een 
bedrijfspand

Kruigenstraat 27 bouwen van een woning
Kruigenstraat 
(ongenummerd) 

bouwen van een woning

Ketelven 3 vergroten van een woning
Pater van den Elsenlaan 
ong. 

bouwen van een bedrijfsruimte

Spoorven 619 vergroten van een woning
Cruijgenstraat 31 te Erp vergroten van een woning
De Voortstraat 6 verbouwen van een woning
Spoorlaan 11 uitbreiden van een woning
Biezendijk 18B kappen van 1 eik
Hoofdstraat 29, 29A, 31 
en Vlas en Graan 40 

bouwen van een appartementen-
complex en retailruimte

Evenementenvergunning
Verlengde Noordkade 4 4 juni 2023 Veghel runs for stars

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
De Stad 9 realiseren van kamerverhuur ten 

behoeve van arbeidsmigranten
Sandershoeve 15 plaatsen van een aanbouw
Kruigenstraat 19 plaatsen van een woonunit
Sluisstraat 37A bouwen van een bijgebouw
Jeroen Boschstraat 7 realiseren van een 2de inrit

Stevenshoeve 3, 4, 5, 6, 
14, 15, 16, 17 en 18 

uitbreiding van 10 woningen 
(kopersopties)

Sluisweg 27 te Erp verbouwen van een woning
Past. van Haarenstraat 25 herbouwen van een woning
langs de beek de 
Leijgraaf 

realiseren van een ecologische 
verbindingszone aan de Leijgraaf

Evenementenvergunning
Ham 19 22 en 23 oktober - Offroad rit 

Veghel
Molenweg 3 27 november - Driedorpen Cross
Esdonkstraat 2 t/m 5 september - Kermis Eerde
Stadhuisplein 16 t/m 21 september - Kermis 

Veghel

ONTVANGEN MELDINGEN 
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Kempkens 
ongenummerd 

realiseren van een 
distributiecentrum 

VERDAGINGSBESLUITEN

Grooteakker 
ongenummerd 

bouwen van een woning

De Omgang 
ongenummerd 

realiseren van 3 woningen plan 
Kloosterveldt

De Scheifelaar 542 
(N2897)

bouwen van een woning

N.C.B.-laan 80 vervangen van het bestaande 
afsluiterschema door een nieuw 
afsluiterschema in verband met het 
bereiken van einde levensduur

H. Hartplein 15A t/m E bouwen van 5 patiobungalows
Udenseweg 5 toevoegen van EV-laadplekken 

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

SAVE THE DATE
MEEDENKEN OVER DE TOEKOMST VAN MEIERIJSTAD?

DAG van de VERBEELDING
Camping Het Goeie Leven, Vlagheide 8b, Eerde
Vrijdag 30 september, 15.00 uur tot 20.00 uur

In de afgelopen vijf jaar is er gebouwd aan de nieuwe gemeente Meierijstad: een gemeente dichtbij burgers, persoonlijk, onze 13 kernen 
koesterend, verbindingen leggend. 

Het fundament is gelegd en Meierijstad staat als een huis. Een mooie basis om op verder te bouwen. Meierijstad gaat een nieuwe periode 
in en we laten ‘het nieuw’ van de gemeente achter ons. Samen richten we onze blik op de toekomst.

Dit evenement biedt u als inwoner, ondernemer of organisatie van Meierijstad ook een podium om uw eigen dromen over toekomstig 
Meierijstad zichtbaar en bespreekbaar te maken. Niet om elkaar aardige en beeldende verhalen te vertellen maar als start, als bijdrage 
en als invloed voor een gezamenlijke en gedragen visie op Meierijstad 2035. 
Wilt u graag aanwezig zijn op de Dag van de Verbeelding, dan nodig ik u van harte uit! 
Aanmelden kan via www.meierijstad.nl/toekomst. Hier vindt u ook meer informatie.

Ik hoop u te ontmoeten! 
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester

Op een later tijdstip ontvangt u meer informatie, waarbij u ook de mogelijkheid krijgt om 
een podiumplek te reserveren voor het presenteren van uw droom! 

DAG VAN DE VERBEELDING


