GEMEENTE MEIERIJSTAD NIEUWS

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘Antoniusstraat
15, Erp’
Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van een voormalige
bedrijfslocatie. Op de vrijgekomen locatie zullen 23 woningen
worden gebouwd, waarvan 8 levensloopbestendige woningen,
7 sociale huurwoningen en 8 woningen in het goedkope
koopsegment.

TERUGBLIK BEELDVORMENDE AVOND
8 SEPTEMBER
3 Kolommen van 91,3 mm breed
Lettertype Arial Regular
Bent u benieuwd hoe de Platte
beeldvormende
tekst 9 pt avond
van 8 september verlopen interlinie
is? Wilt u12
weten
pt wat er
besprokenSubkop
is? U kunt
de
vergadering
terugkijken
Arial Regular 9 pt interlinie 13 hoofdletter
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Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘Markt - Kapittelhof te Sint - Oedenrode’
Het gaat om nieuwbouw aan de Markt in Sint-Oedenrode en de
achterzijde aan het Kapittelhof. Op de vrijgekomen locatie worden
57 appartementen opgericht. Onderdeel van het plan is verder
een commerciële ruimte, de aanleg van een parkeergarage,
twee parkeerterreinen en de inrichting van het openbaar gebied.

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN
BEDRIJFSVOERING 15 SEPTEMBER

NIEUWS UIT DE RAAD

Op de agenda staat:
• Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening
Jekschotstraat 1-1a’ *
• Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘Antoniusstraat 15,
Erp’ *
BENOEMING haalbaarheidsonderzoek
LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD
• Vervolgtraject
woningbouw Wvglocatie Sint-Oedenrode
• Voorkeursrecht Wvg-locatie Sint-Oedenrode
• Bestemmingsplan ‘Kerkstraat 21 - 23, Erp’
• Bestemmingsplan ‘De Leijerweg 6 - 6a, Sint-Oedenrode’
• Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘Markt - Kapittelhof
te Sint - Oedenrode’
• Bestemmingsplan ‘Ontwikkelplan sanering varkenshouderij’
NIEUWS UIT
DE BUURT
• Bestemmingsplan
‘Ontwikkelplan
Buitengebied Meierijstad’
• Biodiversiteitsbeleid gemeente Meierijstad 2022 - 2030

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ
15 SEPTEMBER

Aanpassing ‘Regeling instrumenten ruimtelijke ordening’
Met dit voorstel wordt het mogelijk gemaakt dat bouwplannen
voor flexwoningen voor een termijn van 15 jaar snel vergund
kunnen worden. Op deze wijze vermindert de druk op de (sociale)
woningen, terwijl tegelijkertijd via het Actieplan woningbouw
wordt gewerkt aan structurele oplossingen.

VERGADERSTUKKEN
Wilt u meer over de vergaderstukken weten?
Kijk dan bij de vergaderstukken op
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

Op de agenda staat:
• Inschrijvingsleidraad Europese aanbesteding
accountantsdiensten gemeente Meierijstad *
VRAAG Bedrijveninvesteringszone
VAN DE WEEK Centrum Schijndel
• Verordening
2023-2027 *
• 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

OVERIG NIEUWS

* De agendacommissie heeft bepaald om deze punten aan te
merken als hamerstuk. Voor deze punten geldt geen spreektijd,
tenzij een inspreker en/of een fractie zich hiervoor heeft gemeld.
De aanmeldtermijn voor het spreekrecht
commissievergaderingen is gesloten.

Extra krediet herinrichting sportpark BSV Starlights en
VMS’21
Om te kunnen voldoen aan de accommodatie en veiligheidseisen
van de bond, is herinrichting van het sportpark noodzakelijk.
Voorstel is om een extra krediet van € 1.766.500,- beschikbaar te
stellen voor de herinrichting van het sportpark.

voor

de

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN/LIVE STREAM
De vergaderingen zijn openbaar en zijn in het bestuurscentrum
van Meierijstad, Burg. Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode.
Aanvangstijd is 19.30 uur.
U bent van harte welkom om de vergaderingen
bij te wonen. U kunt de vergaderingen ook thuis
live volgen via de livestream www.meierijstad.nl/
videoregistraties.
De vergaderingen zijn ook terug te kijken.

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

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

UIT DE RAAD GELICHT
Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening
Jekschotstraat 1-1a’
Het gaat om het omzetten van de bedrijfswoning naar een
burgerwoning en de realisatie van een extra Ruimte voor ruimtewoning (Jekschotsstraat 1a). Op de locatie Jekschotstraat 1 wordt
de agrarische bestemming omgezet naar wonen en is sprake van
toevoeging van een extra woning.
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

AANPASSING ENERGIETOESLAG
Eenmalige energietoeslag aangepast
De prijzen van energie zijn de afgelopen tijd hard gestegen.
Voor inwoners met een laag inkomen is er daarom in 2022
extra geld om de energiekosten te betalen. Dat is de eenmalige
energietoeslag. Deze toeslag was € 800,-. Begin juli is bekend
geworden dat de eenmalige energietoeslag verhoogd wordt naar
€ 1.300,-.
Heeft u al een energietoeslag ontvangen?
Inwoners die al een toeslag van € 800 hebben gekregen, krijgen
in september € 500,- extra uitbetaald. Zij hoeven hiervoor niets te
doen. Zij krijgen hierover een brief met meer informatie.

De gemeente voert deze regeling ook uit voor inwoners van
gemeente Boekel/Bernheze.
Nieuwe aanvragen vanaf 1 september
Aanvragen die wij na 1 september ontvangen en die recht hebben
op de energietoeslag ontvangen na toekenning € 1.300,- in één
keer. Aanvragen die tot 1 september bij ons zijn binnengekomen
ontvangen in eerste instantie € 800,- en krijgen een nabetaling
van € 500,- in september.
Verlengen van de aanvraag datum
Het is mogelijk een aanvraag voor de energietoeslag tot 1
november 2022 in te dienen. Mogelijk wordt de aanvraagperiode
na die datum nog verlengd.
Om rekening mee te houden
Inmiddels hebben veel mensen de energietoeslag aangevraagd.
We streven ernaar om binnen 8 weken na ontvangst van uw
aanvraag, u te berichten. Wij doen ons best om alle aanvragen
snel en zorgvuldig af te handelen.
Nu nog geen hogere energielasten? Zet uw toeslag opzij
Wanneer u het geld van de energietoeslag krijgt, heeft u
misschien uw hogere energierekening of de eindafrekening nog
niet ontvangen. Deze komt mogelijk pas later dit jaar. Houd in dat
geval de energietoeslag apart op uw spaarrekening. Zo kunt de
energierekening of eindafrekening op een later moment betalen
en voorkomt u betalingsproblemen.
Meer informatie over de energietoeslag kunt u
vinden op www.meierijstad.nl/energietoeslag of
scan bijgaande QR-code.

EXTRA TOELAGE VOOR MENSEN MET LAAG
INKOMEN
Voor inwoners met een laag inkomen is het mogelijk een toelage
aan te vragen voor de kosten aan maatschappelijke, sociale,
culturele, sport- en/of welzijnsactiviteiten.
Enkele voorbeelden zijn:
• abonnementen en (seizoen-)kaartjes voor: zwembaden,
schouwburg, bioscoop, bibliotheek, musea en kunstuitleen
• contributies voor sport-, zang-, ouderen- en
buurtverenigingen, jeugd- en jongerenwerk, politieke partijen
en vakbonden, hobbyclub en kosten sportattributen
• cursusgelden voor her-, om- en bijscholing,
volwasseneneducatie, kunstzinnige vorming, cluben buurthuisactiviteiten, emancipatieactiviteiten en
ouderbijdragen
• éénmalige activiteiten voor schoolreisjes en kampen,
werkweken, excursies, uitstapjes zoals bezoek aan
dierentuin en pretpark
Of u een toelage krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen.
De toelage is voor de periode van één jaar en bedraagt voor een
volwassen gezinslid € 208,- en voor een kind € 281,-.
Indien u vragen heeft over deze regeling dan kunt u altijd even
contact opnemen met de afdeling Bijzondere Bijstand via het
algemene telefoonnummer 14 0413. Zij kunnen u vertellen aan
welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen
voor deze regeling.
Voor vragen kunt u ook terecht bij het minimaloket. Het
minimaloket is dagelijks geopend van 09:00 tot 11:00 uur.

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). Bewoners aan Vlas en Graan zijn
persoonlijk per brief geïnformeerd over deze verplaatsing.

VERKEERSMAATREGELEN KERMIS VEGHEL

OPROEP AAN NIEUWE INWONERS

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 omrijden via de Molenstraat, richting Markt en dan via
Vlas en Graan richting Stadhuisplein.

PARKEERVERBOD STADHUISPLEIN VANAF
13 SEPTEMBER 08.00 UUR
In verband met de opbouw van de kermis moet het parkeerterrein
op het Stadhuisplein leeg zijn voor auto’s. Indien er nog auto’s
geparkeerd staan worden deze weggesleept.

GEMEENTE ONDERZOEKT LEEFBAARHEID
IN MEIERIJSTAD
Meierijstad wil een gemeente zijn waar inwoners kunnen wonen
en leven in een prettige en veilige omgeving. Om te weten
waarop we samen - inwoners, gemeente en maatschappelijke
partners - moeten inzetten om dit verder te verbeteren, is het
goed om te weten hoe de leefbaarheid in Meierijstad er nu voor
staat. Dit onderzoek is daarom een vervolg van het eerdere
leefbaarheidsonderzoek van 2019. Wat gaat er goed, waar liggen
de verbeterkansen, in welke gebieden en welke stappen hebben
we gezet sinds 2019. De gemeente houdt daarom een groot
onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Meierijstad.
Enquête
Bij 27.000 inwoners valt midden september een brief op de
mat met daarin een inlogcode die toegang geeft tot de online
enquête. Hierin wordt deze inwoners gevraagd wat zij vinden van
hun eigen buurt. Aan de orde komen thema’s zoals vervuiling,
sociale contacten, onderhoud van wegen en groen, veiligheid,
verlichting en de kwaliteit van voorzieningen.

OPROEP AAN NIEUWE INWONERS 2022
Meierijstad groeit….mede dankzij u als nieuwe inwoner! Wij heten u van harte welkom in onze prachtige
gemeente.
Bij een welkom hoort ook een kennismaking. Het gemeentebestuur nodigt u dan ook graag uit voor een
gezellig samenzijn op woensdag 12 oktober 2022.
Wij ontvangen u graag tussen 19.00 en 19.30 uur in ons dienstverleningscentrum, Stadhuisplein 1 in Veghel.
Onder het genot van een hapje en een drankje en vergezeld door muziek van eigen bodem, kunt u
kennis maken met ons college van burgemeester en wethouders en kunt u informatie inwinnen over
onze gemeentelijke diensten. Wij sluiten de avond om 22.00 uur af.
Bent u een nieuwe inwoner van 18 jaar of ouder en bent u in Meierijstad komen wonen tussen
1 september 2021 en 1 september 2022? Geeft u zich dan op voor deze avond vóór 5 oktober
aanstaande via nieuweinwoners@meierijstad.nl of via telefoonnummer 140413. Graag onder
vermelding van uw naam, adres, woonplaats en het aantal personen.

De resultaten helpen mee om te bepalen waar en op welke
onderdelen de leefbaarheid en veiligheid in Meierijstad verbeterd
kunnen worden. De verwachting is dat begin 2023 de resultaten
bekend worden gemaakt. In diezelfde periode bespreekt de
gemeente de uitkomsten van de meting ook samen met de wijken dorpsraden en de maatschappelijke partners.

OPROEP AAN INWONERS: FOTO’S VOOR
TENTOONSTELLING DIVERSITEIT & INCLUSIE
IN BEELD
Diversiteit en inclusie. Begrippen die we steeds vaker horen.
Diversiteit betekent verscheidenheid en gaat over de mix van
verschillen tussen mensen. Dat kunnen zichtbare verschillen zijn
zoals leeftijd, sekse, huidskleur, een lichamelijke beperking. Maar
ook onzichtbare verschillen, zoals cultuur, seksuele voorkeur,
politieke overtuiging, talenten in je werk, je belastbaarheid of je
persoonlijkheid.
Inclusie zegt iets over hoe we met diversiteit omgaan.
Als verschillen tussen mensen er mogen zijn en worden
gerespecteerd dan spreken we van inclusie.
Oproep om foto’s in te sturen
Voor de expositie ‘Diversiteit en inclusie in beeld’ van 3 tot en
met 12 oktober aanstaande doet de gemeente een oproep aan
de inwoners om foto’s (minimaal 1 MB) in te sturen die gaan over
inclusie en diversiteit. Want hoe zien diversiteit en inclusie eruit,
kun je dat vangen in een beeld?
We ontvangen de foto’s graag per mail vóór 26 september via
communicatie@meierijstad.nl. Vermeld daarbij uw naam en
telefoonnummer.

een uniek concept in een winkelpand (tijdelijk) willen vestigen.
Ondernemers die iets willen brengen aan de inwoners van
Meierijstad. Bijvoorbeeld kunstenaars en creatievelingen die
een plekje zoeken om hun creativiteit te uiten. Hierbij gaat het
om ondernemers die op dit moment niet de financiële armslag
hebben om een pand te huren, maar wel graag de volgende stap
zouden willen maken.
VOLOP gaat vervolgens met ondernemers aan de slag om
een passende plek te vinden. Samen met de makelaar en/of
pandeigenaar worden er passende afspraken gemaakt. Dit kan in
de vorm zijn van een huurcontract of een bruikleenovereenkomst,
al dan niet tijdelijk.
Loopt u met ideeën rond en denkt dat is iets voor mij?
Kom dan op 22 september a.s. van 15.30 uur tot 17.30
uur naar de Bibliotheek in Veghel, Markt 1. U kunt dan
samen in gesprek gaan over de invullingen van leegstaande
winkelpanden of om te luisteren naar
ervaringsdeskundigen.
Overigens
mag u natuurlijk ook komen als u zich
in het centrum van Sint-Oedenrode
of Schijndel zou willen vestigen.
Aanmelden voor deze bijeenkomst
kan door een mail te sturen naar
donna@volopmeierijstad.nl.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN
VOLOP MEIERIJSTAD ZOEKT ONDERNEMERS
VOOR CENTRUM VEGHEL
VOLOP Meierijstad is sinds enige tijd actief in Meierijstad om
samen met makelaars, vastgoedeigenaren, gemeente en het
centrummanagement leegstaande gebouwen in de centra van
Sint-Oedenrode, Schijndel of Veghel een invulling te kunnen
geven in Meierijstad.
VOLOP is op dit moment specifiek zoek naar( startende)
maatschappelijke ondernemers, die in centrum van Veghel met

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN
Omgevingsvergunningen
Heiakkerstraat 3 A

bouwen van een woning

Vensestraat 32

verbouwen van een woning

Evenementenvergunning
Lage Biezen 2

27 november veldtoertocht

Pastoor van
Schijndelstraat 1 te Erp

23 t/m 26 september Kermis
Boerdonk

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunningen
Hoeksehei 4 te Erp

bouwen van een woonhuis met
bijgebouw

Diverse locaties in
Meierijstad

kappen van 55 bomen op diverse
locaties in Meierijstad

Vanderlandelaan 2

bouwen van een warehouse

Leo van der
Weijdenstraat 8

aanbrengen van een balustrade en
een terrasoverkapping

Loterijvergunning
Past. Clercxstraat 50

19 oktober t/m 11 november loterij
door Carnavalsvereniging de
Reigers t.b.v. 11-11 bal

Evenementenvergunning
Markt, Hoogstraat en
Haven

13 november Intocht Sinterklaas

Start en Finish Markt
Veghel

6 november Krollenloop

VERDAGINGSBESLUITEN
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

Boterweg 28 te Erp

kleinschalig kamperen

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

