
BEELDVORMENDE AVOND 8 SEPTEMBER

Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in 
werking. Tijdens de beeldvormende avond praten we u bij over:
• Adviesrecht van de gemeenteraad en verplichte participatie 

bij een omgevingsvergunning voor een buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit

• Diverse verordeningen en een delegatiebesluit, afgestemd 
op de Omgevingswet.

Meepraten?
Belangstellenden kunnen de bijeenkomst, zoals 
gebruikelijk, via de livestream (www.meierijstad.nl/
videoregistraties) volgen. 
Tijdens de beeldvormende avond kunnen kijkers 
thuis vragen stellen en/of reageren via een sms of WhatsApp 
bericht. Het telefoonnummer verschijnt tijdens de livestream in 
beeld. 

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN 
BEDRIJFSVOERING 15 SEPTEMBER

Op de agenda staat:
• Vervolgtraject haalbaarheidsonderzoek woningbouw Wvg-

locatie Sint-Oedenrode 
• Voorkeursrecht Wvg-locatie Sint-Oedenrode
• Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening 

Jekschotstraat 1-1a’
• Bestemmingsplan ‘Kerkstraat 21 - 23, Erp’
• Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘Antoniusstraat 15, 

Erp’ 
• Bestemmingsplan ‘De Leijerweg 6 - 6a, Sint-Oedenrode’
• Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘Markt - Kapittelhof 

te Sint - Oedenrode’
• Bestemmingsplan ‘Ontwikkelplan sanering varkenshouderij’
• Bestemmingsplan ‘Ontwikkelplan Buitengebied Meierijstad’
• Biodiversiteitsbeleid gemeente Meierijstad 2022 - 2030 

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 
15 SEPTEMBER

Op de agenda staat:
• Nieuwe Centrumregeling Leerplicht en Regionale Meld- en 

Coördinatiefunctie Regio Brabant Noord Oost 
• Extra krediet herinrichting sportpark BSV Starlights en 

VMS’21
• Aanpassing ‘Regeling instrumenten ruimtelijke ordening’
• Gedragscodes integriteit raadsleden en burgemeester en 

wethouders gemeente Meierijstad 2022 
• Inschrijvingsleidraad Europese aanbesteding 

accountantsdiensten gemeente Meierijstad  
• Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrum Schijndel 

2023-2027 
Het gaat om conceptagenda’s. Wijzigingen zijn mogelijk. 

Wilt u inspreken?
Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Neem dan 
contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 
14 0413). Aanmelding is mogelijk tot 14 september, 12.00 uur. De 
spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

• 15 september: Commissievergaderingen
• 29 september: Raadsvergadering

INFORMATIE

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de griffie, telefoon 
14 0413 of e-mail griffie@meierijstad.nl.

VERPLAATSING WEEKMARKT VEGHEL 
15 SEPTEMBER

In verband met de opbouw van de kermis op het Meijerijplein 
wordt de weekmarkt van 15 september verplaatst naar Vlas en 
Graan (achter pand Berden).

VERKEERSMAATREGELEN KERMIS VEGHEL

In verband met de (opbouw van de) kermis, gelden er 
verkeersmaatregelen van 16 t/m 21 september.
De kermis vindt dit jaar plaats aan de voorzijde van het Stadhuis 
en het Meijerijplein.
Het Stadhuisplein is aan de kant van de Wibra afgesloten voor 
verkeer.
De parkeerplaats achter het gemeentehuis is bereikbaar. Men 
kan daar gewoon parkeren. U moet rijden via de Molenstraat, 
richting Markt en dan via Vlas en Graan richting Stadhuisplein. 

In verband met de opbouw van de kermis moet het parkeerterrein 
op het Stadhuisplein leeg zijn voor auto’s. Als er nog auto’s 
geparkeerd staan worden deze weggesleept.

OPEN MONUMENTENDAGEN

Op zaterdag 10 en zondag 11 september zijn de open 
monumentendagen. In Meierijstad kunt u de volgende 
monumenten bezoeken:

Zaterdag 10 september 
De Sint Lambertuskerk in Veghel is open voor bezichtiging van 
12.00 tot 16.00 uur. Er zijn twee gidsen aanwezig die desgewenst 
een rondleiding kunnen geven. Ook kunnen belangstellenden 
aan de hand van een informatieboekje zelf door de kerk lopen.
Adres: Deken van Miertstraat 2 Veghel.

Ook is er in Veghel om 10.30 uur en om 13.30 uur een rondleiding 
naar de heemkamer en Oude Raadhuis en historische wandeling 
door centrum. Per rondleiding kunnen maximaal 20 personen 
deelnemen. Vol is vol.  
Adres: Markt 1 Veghel

Zaterdag 10 september 2022 en zondag 11 september 
Het Dorpshuis in Zijtaart is open van 11.00 tot 16.00 uur; een 
bezoek kan gebracht worden aan MFA Het klooster en u kunt de 
fototentoonstelling 150 jaar Parochie Zijtaart bezoeken.
Adres: Pastoor Clercxstraat 50 Zijtaart

De Knoptoren in Sint-Oedenrode is beide dagen open van 11.00 
tot 16.00 uur. U kunt deze dagen de Knoptoren beklimmen en 
genieten van de mooie lichtkunstwerken die zijn aangebracht in 
door de Kunststichting Sint-Oedenrode.
Adres: Eerschotsestraat Sint-Oedenrode

Zondag 11 september 
De Parochiekerk en patronaat in Eerde is open van 11.00 tot 
16.00 uur.

Bezichtiging kerk door een digitale rondleiding (via uw 
smartphone) en mogelijkheid tot beklimming van de toren. In het 
patronaat kunt u de maquette van de Eerdse kerk bekijken.
Adres: Esdonkstraat 2 Eerde

HERDENKINGEN OPERATIE MARKET GARDEN

Concert verzorgd door band 101ste Airborne Division ter ge-
legenheid van de herdenkingen van Operatie Market Garden
In september 2022 is het 78 jaar geleden dat Operatie Market 
Garden (een geallieerd offensief gericht tegen nazi-Duitsland) 
plaatsvond. Hiermee begon de bevrijding van Noord-Brabant.
Een 18-koppige band van de 101ste Airborne Division verzorgt 
op maandagavond 12 september een gratis toegankelijk concert 
in de kiosk op de Markt in Sint-Oedenrode. De band speelt 
ceremoniële muziek maar ook bijvoorbeeld nummers uit de tijd 
van de Tweede Wereldoorlog, rock en jazz. Het concert start om 
20.00 uur.

De 101ste Airborne Division beschouwt dit soort concerten als 
een soort ‘langsloop en stop om te blijven kijken concerten’. 
Bezoekers kunnen desgewenst hun eigen stoeltje meenemen.

De herdenkingen vinden plaats op:
• Zondag 11 september, 11.30 uur Kolonel Johnsonstraat 

Veghel
• Zaterdag 17 september, 19.00 uur Zandvliet Eerde
• Zondag 18 september, 11.00 uur Monument to the Dutch 

Sint-Oedenrode

OPROEP NOMINATIES KUNST- EN CULTUURPRIJS 
2022 MEIERIJSTAD

Dit jaar wordt voor de derde keer de Kunst- en Cultuurprijs 
Meierijstad uitgereikt. Inwoners of organisaties uit Meierijstad 
kunnen kandidaten nomineren voor deze prijs. Er is een prijs 
voor een professional in de kunst en cultuur én een prijs voor een 
amateur/vrijwilliger in de kunst en cultuur. 

Een jury beoordeelt de inzendingen en kiest de genomineerden 
en uiteindelijke winnaars. Dit jaar wordt de prijs uitgereikt tijdens 
korenfestival Rooi Vol Koren op zaterdagmiddag 8 oktober 2022. 

Kent u een potentiële winnaar voor de kunst- 
en cultuurprijs? Ga naar www.meierijstad.nl/ 
kunstprijs of scan bijgaande QR-code. 
Inzendingen dienen te worden gemotiveerd. U 
kunt tot 15 september kandidaten aanmelden.

SAMEN IN MEIERIJSTAD TEGEN 
VOEDSELVERSPILLING 

Stichting Samen Tegen Voedselverspilling organiseert 
van 12 tot en met 18 september 2022 de vierde editie van 
de Verspillingsvrije Week. Hierbij wordt iedereen in heel 
Nederland uitgedaagd om een week lang zo min mogelijk 
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 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

voedsel weg te gooien. Per jaar wordt per persoon maar 
liefst 34 kilo eten weggegooid. Omgerekend is dat zo’n  
€ 120 per persoon.
Kijk voor meer informatie ook op https://
samentegenvoedselverspilling.nl of scan 
bijgaande QR-code.

Samen delen via deelhuisjes
Een manier om voedselverspilling tegen te gaan is het inzetten van 
deelkasten of deelhuisjes in en als doel heeft voedselverspilling 
tegen te gaan en samen producten te delen. Het gaat om 
etenswaren en verzorgingsproducten. Ook voor mensen met 
een kleine portemonnee zal dit zeer welkom zijn. Iedereen kan er 
producten in zetten die men over heeft of gewoon wil schenken. 
Iedereen mag er producten uit nemen om te gebruiken. Inmiddels 
zijn in Schijndel en Sint-Oedenrode al deelhuisjes geplaatst en 
medio september is ook Veghel aan de beurt dankzij een mooi 
burgerinitiatief. Het is bedoeling dat totaal 10 van dergelijke 
deelhuisje op voor het publiek toegankelijke plekken worden 
geplaatst, afhankelijk van de behoefte. 

Informatie via bibliotheek
In de bibliotheek van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode is 
tijdens de verspillingsvrije week een informatiehoek ingericht 
waarin bezoekers meer te weten kunnen komen over het 
tegengaan van voedselverspilling aan de hand van speciale 
kook- en receptenboekjes. Ook zijn er gratis koelkast en 
vriezerstickers verkrijgbaar voor het slim en duurzaam bewaren 
van voedingsmiddelen. Voor de jeugd zijn er deelnameformulieren 
te vinden voor de landelijke prijsvraag waarmee leuke prijzen zijn 
te winnen.

Prijsvraag slimme tips met kans op een kookworkshop
Inwoners van Meierijstad die zelf goede of originele tips hebben 
om voedselverspilling tegen te gaan maken kans op een leuke 
professionele kookworkshop waarbij op een creatieve manier 
aandacht geschonken wordt aan het thema en samen geproefd 
kan worden aan het resultaat. Wat moet u daarvoor doen? Stuur 
ons leuke, interessante, bruikbare en creatieve ideeën hoe 
u thuis zelf voedselverspilling tegengaat en toch dagelijks wat 
lekkers op tafel zet. Stuur uw idee(ën) onder vermelding van 
naam, woonplaats en telefoonnummer naar samenmeierijstad@
gmail.com. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. In de 
Verspillingsvrije Week van 12-18 september worden de winnaars 
bekend gemaakt.

WAARSCHUWING OPPERVLAKTEWATER

Door de aanhoudende warmte en droogte is de kwaliteit van 
het oppervlaktewater in ons gebied op dit moment over het 
algemeen slecht. Daardoor kan dat water botulisme, blauwalg 
of andere bacteriën bevatten. Zowel mensen als dieren kunnen 
daar ziek van worden. Mensen die in aanraking komen met dit 
water kunnen jeuk en rode vlekken krijgen. Als mensen of dieren 
dit water binnenkrijgen kunnen zij misselijk worden, pijn aan 
maag of darmen, en hoofdpijn krijgen. De één is hier gevoeliger 
voor dan de ander. 
Zwem daarom alleen in water dat is aangewezen als officieel 
zwemwater.

GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN KERKSTRAAT 29 
WIJBOSCH

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Kerkstraat 29 
Wijbosch ligt gedurende zes weken, van donderdag 8 september 
tot donderdag 20 oktober ter inzage in het gemeentehuis, 
Stadhuisplein 1 te Veghel.

Om de bereikbaarheid van de regio Uden & Meierijstad te 
vergroten, wordt een snelfietsroute aangelegd tussen het 
centrum van Uden en Bedrijventerrein De Dubbelen in Veghel. 
Een snelfietsroute is een snelle, directe, comfortabele en veilige 
route die zorgt voor een korte reistijd én kortere reistijdbeleving. 
Dat maakt de fiets tot een aantrekkelijk en duurzaam alternatief 
voor auto en openbaar vervoer. De snelfietsroute Uden-Veghel 
verbindt de woon-, werk- en centrumgebieden van de gemeenten 
Maashorst en Veghel voor fietsers, evenals de natuurgebieden 
het Groene Woud en de Maashorst. Voor het gehele projecttracé 
zijn planologische procedures nodig om over te kunnen gaan tot 
realisatie. 

Vanwege het uiteenlopende karakter van de deelgebieden is de 
snelfietsroute binnen de gemeente Meierijstad onderverdeeld in 
een drietal deelgebieden met aparte ruimtelijke procedures. Nu is 
het bestemmingsplan woongebied Veghel (Midden) vastgesteld. 
De overige twee deelgebieden worden later vastgesteld. 

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

UITGIFTE GEMEENTEGROND

De gemeente heeft het voornemen om gemeentegrond uit te 
geven. Het gaat om onderstaande gronden:
• Sint-Oedenrode, Pastoor Smitsstraat 48-48a, verkoop 

groen- en reststrook

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 27 september 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.

NIEUWE BOUWKAVELS IN VEGHELS BUITEN

In “Het Gehucht” in Veghels Buiten zijn 15 nieuwe bouwkavels 
te koop, om zelf uw ideale huis te bouwen. Het Gehucht ligt 
ten zuiden van de Erpseweg, ten oosten van de Langsteeg. De 
kavels variëren in grootte van 415 tot 716 m2. Koopprijzen vanaf 
€ 183.100,- tot € 295.100,-.

Verkoopwijze nieuwe kavels
Van 8 september tot en met 25 september kan 
iedereen zijn belangstelling voor de nieuwe kavels 
schriftelijk kenbaar maken bij de gemeente. 
Dit kan via het digitale inschrijfformulier op de 
website www.meierijstad.nl/SBA2800 of scan bijgaande QR 
code. Ook kunt u hiervoor een volledig ingevuld en ondertekend 
inschrijfformulier inleveren bij de receptie van het stadhuis van 
Meierijstad. Daarbij dient ook een bedrag van €50,- te worden 
betaald. De inschrijving nemen wij alleen in behandeling als het 
formulier volledig is ingevuld en de inschrijfkosten betaald zijn.

Toewijzing kavels 
Als er maar één gegadigde voor een kavel is, dan krijgt deze de 
mogelijkheid om een eenmalige optie te nemen. Zijn er meerdere 
gegadigden voor hetzelfde bouwkavel, dan wordt door middel 
van loting bepaald wie een optie mag nemen. Na de genoemde 
inschrijfperiode en de eventueel daaropvolgende loting, worden 
de resterende kavels uitgegeven. De eventuele loting zal plaats 
vinden op donderdag 29 september.

Kijk voor meer informatie over de nieuwe kavels, de 
lotingsvoorwaarden en de optievoorwaarden op  
www.veghelsbuiten.nl of scan bijgaande QR 
code.

Wonen in Veghels Buiten
In Veghels Buiten woont u landelijk en midden in het groen. 
Heerlijk rustig en toch vlak bij alle voorzieningen: op maar 
5 tot 10 minuten fietsen vindt u scholen, winkels, sport- en 
uitgaansmogelijkheden. De huizen in Veghels Buiten worden 
gebouwd in erven en buurtschappen, net als vroeger de 
Brabantse gehuchten. Veghels Buiten is dan ook geïnspireerd op 
de historie en het karakteristieke landschap van het Brabantse 
platteland. 

VLAGGEN BIJ HERDENKINGEN
 
De komende weken herdenken we in gemeente Meierijstad dat 
het 78 jaar geleden is dat Operatie Market Garden plaatsvond 
en de bevrijding van Noord-Brabant begon. Bij de herdenking 
in Veghel zijn veteranen uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig 
en bij alle herdenkingen (Veghel, Eerde en Sint-Oedenrode) is 
een delegatie van de Amerikaanse 101ste Airborne Division én 
zijn vertegenwoordigers van ambassades aanwezig. Uit respect 
voor de duizenden militairen, burgers en alle anderen die het 
hoogste offer hebben gebracht hangen tijdens de herdenkingen 
de Nederlandse, Amerikaanse en Engelse vlaggen als ultieme 
symbolen voor ons aller vrijheid.
 
Burgemeester Van Rooij doet een beroep op de protesterende 
boeren en sympathisanten om de omgekeerde Nederlandse 
vlaggen tijdelijk (tot en met 24 september aanstaande) weg te 
halen uit respect voor bovengenoemde herdenkingsvieringen. 
De burgemeester doet dit beroep samen met het bestuur van 
ZLTO De Meierij en met respect voor het recht op demonstratie.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
Brugstraat 11 te Erp uitbreiding woonhuis

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunningen
Meerbosweg 39 te Erp inrichten van een perceel voor 25 

kampeerplaatsen
Prinsenkamp 1 te Erp herbouwen van een bedrijfspand
Hubertshoeve 1 A plaatsen van een tijdelijke 

woonunit
Vlasven 4 uitbreiden van een woning
De Scheifelaar 547  
Kavel 1

plaatsen van een woonunit

Evenementenvergunning
Kapelstraat 46 2 t/m 5 september 

nevenactiviteiten kermis

Collectevergunning
Eerde 12 en 13 oktober  - 

GoedeDoelenWeek Eerde

BUITEN BEHANDELING GESTELD

Hoge Biezen 1 plaatsen van een woonunit

VERDAGINGSBESLUITEN

Hoofdstraat 21 transformeren van een pand
De Scheifelaar 572 plaatsen van een stacaravan
Past. Clercxstraat 31 herbouwen van een pand
Leo van der 
Weijdenstraat 10 

aanbrengen van een balustrade en 
dakterras

Hezelstraat 23 te Erp verbouwen van een monumentaal 
woonhuis

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

Poort van Veghel 4992 intern wijzigen van opslag gebruik 
vuurwerk naar opslag voor winkel 

Dit zijn kennisgevingen en geen officiële 
publicaties. De officiële publicaties staan 
op www.overheid.nl. Abonneer u op de 
e-mailservice om berichten digitaal te ontvangen 
via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.


