GEMEENTE MEIERIJSTAD NIEUWS

VERGADERSTUKKEN
TERUGBLIK COMMISSIEVERGADERINGEN
15 EN 19 SEPTEMBER
3 Kolommen van 91,3 mm breed
Lettertype Arial Regular
Bent u benieuwd hoe de commissievergaderingen
Platte tekst 9 pt
verlopen zijn? Wilt u weten
wat er
besproken
interlinie
12 pt
is? U kunt
de
vergaderingen
terugkijken
Subkop Arial Regular 9 pt interlinie 13 via
hoofdletter
www.meierijstad.nl/videoregistraties.
achtergrond blauw zoals voorbeeld

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

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

RAADSVERGADERING 29 SEPTEMBER
De raad
neemt op 29
september
een besluit over de onderwerpen
NIEUWS
UIT
DE RAAD
die in de commissies (15 en 19 september) zijn behandeld.

daardoor voorkomen dat de straat even geblokkeerd is voor het
verkeer.
Als mensen vragen hebben of meer willen
weten kan contact worden opgenomen met het
Klantcontactcentrum van de gemeente, telefoon
14 0413. U kunt ook een melding openbare ruimte
maken via www.meierijstad.nl/melden of via de
Mijngemeente app.
Voor de actuele planning en vragen over de
uitvoering verwijzen wij u naar de site van
Nieuwco B.V.; www.nieuwco.nl.

OOGSTFEEST NATUURTUIN ’T BUNDERTJE VEGHEL

Op de agenda staat verder:
Afscheid huidige kinderburgemeester en installatie nieuwe
BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD
kinderburgemeester
Elin de Baaij neemt afscheid als kinderburgemeester. Zij zal de
ambtsketen overhandigen aan Danique Heesakkers, de nieuwe
kinderburgemeester.
Benoeming burgercommissieleden
Voorstel is om mevrouw C. van den Akker (fractie D66) en
mevrouw J. Heisterkamp (fractie HIER) te benoemen als
NIEUWS UIT
DE
burgercommissielid.
Over
hetBUURT
voorstel tot benoeming wordt
schriftelijk gestemd. Nadien leggen de commissieleden de eed
of belofte af.

UIT DE RAAD GELICHT
Bestemmingsplan ‘Kerkstraat 21-23 te Erp’
Het gaat om een gedeeltelijke sloop en verbouwing van
het bestaande verouderde pand naar een gebouw met 19
VRAAG VAN DE WEEK
huurappartementen.
Bestemmingsplan ‘De Leijerweg 6-6a te Sint-Oedenrode’
De locatie betreft een agrarisch bedrijfsperceel waar tot op heden
een hoveniersbedrijf met boomkwekerij gevestigd is geweest.
Het bestemmingsplan maakt de vestiging van een
hoveniersbedrijf, dat gespecialiseerd is in de aanleg en het
onderhoud van sportvelden en openbaar groen, mogelijk.

OVERIG NIEUWS

Bestemmingsplan ‘Ontwikkelplan sanering varkenshouderij
In het bestemmingsplan zijn 13 locaties opgenomen. Op deze
locaties is deelgenomen aan de Subsidieregeling sanering
varkenshouderijen. Via dit bestemmingsplan wordt het uitoefenen
van een intensieve veehouderij op deze locaties uitgesloten.
Biodiversiteitsbeleid gemeente Meierijstad
Het ONDERNEMEND
gaat om een beleidsplan voor
de periode 2022 – 2030.
MEIERIJSTAD
De ambitie is behoud en versterking van de biodiversiteit in
Meierijstad, uitgewerkt in zes speerpunten.
Verordening Bedrijveninvesteringszone Centrum Schijndel
2023-2027
Voorgesteld wordt om met ingang van 2023 de huidige
Schijndelse reclamebelasting te vervangen door een
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) centrum Schijndel voor de
ondernemers en de vastgoedeigenaren.

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

Op zondag 25 september van 13.00 uur tot 16.00 uur organiseert
Natuurtuin ’t Bundertje samen met natuurvereniging IVN Veghel
het oogstfeest. Het oogstfeest is er voor jong en oud.
Het thema dit jaar is sprokkelen en verzamelen. Tijdens het
oogstfeest zijn er van allerhande lekkernijen, zoals kruidenthee
uit eigen tuin, soep van het seizoen en oogstkoek. Ook is er
boerderij-ijs van de Cleefshoeve en honing van de imkers van
St Ambrosius.
Ook zijn er activiteiten waar iedereen aan mee kan doen, zoals
vilten en spinnen en kunt u en de kinderen mee met een ritje met
de paard en kar. Meneer Poeha sprokkelt gezellig mee met de
bezoekers!
Het adres is Patrijsdonk 53a in Veghel. Deelname aan activiteiten
zijn inclusief soep, koffie, thee en proeverij. Kosten zijn voor
volwassenen €5,00 en kinderen €2,50 (betalen alleen mogelijk
per pin).
Heeft u vragen, mail dan naar: natuurtuin@
meierijstad.nl of kijk voor meer informatie op:
www.ivn-veghel.nl.

IN DE KNEL DOOR
DE HOGE ENERGIEPRIJS?
Kijk of u in aanmerking komt
voor de energietoeslag
www.meierijstad.nl/energietoeslag

RIOOLREINIGING EN INSPECTIE NAJAAR 2022
In het najaar laat de gemeente een deel van het rioolstelsel
inspecteren en reinigen. De komende periode worden er een
aantal kilometers bewerkt, verspreid over diverse kernen.
De planning ziet er als volgt uit:
Veghel:
Week 39 t/m 41 : Wijk de Leest, gemengd rioolstelsel
Schijndel:
Week 45 t/m 47 : Duin 1 - Duin 3 Noord, regenwater stelsel
Week 42
: Duin 2, vuilwaterstelsel
Week 44
: Duin 2, regenwaterstelsel
Sint-Oedenrode
Week 37 t/m 40 :	Wijk Vogelenzang, vuilwater en
regenwaterstelsel
Week 42/43
: Wijk De Kampen, regenwaterstelsel
Week 42/43
: Nijnselseweg, vuilwaterstelsel
Week 43/44
: Wijk Heikant, regenwaterstelsel
Week 44/45
: Wijk Rooise Zoom, regenwaterstelsel
Het reinigen gebeurt met een hogedrukspuit en het inspecteren
van het riool met een zelfrijdende robot camera die filmopnames
van de binnenkant van de rioolbuis maakt. De werkzaamheden
vinden plaats op werkdagen tussen 7:00 en 18:00 uur en worden
uitgevoerd door Nieuwco B.V. Als een straat aan de beurt is
krijgen aanwonenden een brief van de aannemer. Daarin staat
nadere informatie over de werkzaamheden. De voertuigen die de
werkzaamheden uitvoeren verplaatsen zich regelmatig en staan
dan kort op één plaats stil. Tijdens de werkzaamheden kan het

TER INZAGE BESTEMMINGSPLAN
SNELFIETSROUTE VEGHEL
Rectificatie: per abuis is deze publicatie 2 weken geleden met de
verkeerde titel op deze gemeentepagina verschenen. Hierbij de
juiste titel met bijbehorende toelichting.
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Snelfietsroute
Veghel, Woongebied Veghel’ ligt gedurende zes weken,
van donderdag 8 september 2022 tot donderdag 20 oktober
2022, voor een ieder tijdens openingstijden 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-, werken 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.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
KERKSTRAAT 29 WIJBOSCH
Het bestemmingsplan ‘Kerkstraat 29 Wijbosch’
is door de gemeenteraad vastgesteld op 23 juni
2022 en op 20 juli 2022 ter inzage gelegd op
www.officielebebekendmakingen.nl.
Deze publicatie is abusievelijk niet op deze
gemeentepagina
gepubliceerd.
U
kunt
het bestemmingsplan alsnog inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

SEIZOENSTANDPLAATS OLIEBOLLEN IN ERP
BESCHIKBAAR
In Erp komt dit jaar de seizoenstandplaats beschikbaar voor
oliebollen. Dit type seizoenstandplaats kent een vastgestelde
verkoopperiode van 1 november t/m 1 januari. In Erp is er ruimte
voor 1 seizoenstandplaats oliebollen. Heeft u interesse in het
innemen van deze standplaats dan kunt u dit kenbaar maken.
Maak uw interesse kenbaar
Er geldt een inschrijfprocedure van veertien
dagen na publicatiedatum. Dit betekent dat u kunt
reageren t/m 5 oktober 2022 door het digitale
inschrijfformulier in te vullen via de website van
gemeente Meierijstad via de link https://ap.lc/
GHP2b of scan bijgaande QR-code.
Graag wijzen wij u er op dat u het inschrijfformulier volledig
in dient te vullen. Bij meerdere inschrijvingen gelden de
selectiecriteria zoals opgenomen in Hoofdstuk 2 artikel 5 van de
marktverordening welke digitaal te raadplegen is. Verder gelden
de regels voor seizoenstandplaatsen zoals opgenomen in ons
standplaatsenbeleid welke ook digitaal te raadplegen is. Wij
verlenen deze seizoenstandplaats voor de periode van 12 jaar.

grensoverschrijdend gedrag op hun eigen sportvereniging willen
melden en advies willen vragen. Of door mensen die signalen
van pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie oppikken en
daar melding van willen maken. De hulplijn is bemand door
getrainde professionals van de GGD Hart voor Brabant.
De gemeente ondersteunt de sportverenigingen in het creëren en
behouden van een veilig en positief sportklimaat. Een voorbeeld
hiervan is het aanvragen van Verklaringen Omtrent Gedrag voor
vrijwilligers. Ook is er, samen met het NOC*NSF, een handreiking
gemaakt voor de verenigingen met tips en adviezen.
Daarnaast staat een verenigingsadviseur paraat om hulp te bieden
waar nodig. De afgelopen jaren werden de sportclubs uitgenodigd
voor thema-avonden en trainingen of workshops, zoals een
workshop vertrouwenscontactpersoon in samenwerking met
NOC*NSF.

bouwen van een woning

Kerkstraat 31 te Erp

aanleggen van zonnepanelen

Donauring 81

realiseren van een dakkapel

Wilbert Kerkhofstraat 3
te Erp ( kavel 2)

bouwen van een woning

Evenementenvergunning
Pastoor van
Schijndelstraat 37 te Erp

25 september Kermis
koningsschieten Boerdonk

Rijksweg 15

25 september Jumbo op de Pedalen

Hertog Janplein 1 te Erp

12 november intocht Sinterklaas Erp

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunningen

START LANDELIJK ONDERZOEK NAAR IMPACT
CORONA OP GEZONDHEID VOLWASSENEN
Hoe gaat het met de inwoners na tweeëneenhalf jaar corona?
De coronacrisis heeft veel invloed gehad op het leven van ons
allemaal. De GGD Hart voor Brabant brengt daarom de gevolgen
van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn
van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Dit doen zij in
samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en.
Meer dan 96.000 willekeurig gekozen mensen worden benaderd
om mee te doen aan dit vragenlijstonderzoek. Deze mensen
kunnen vanaf 19 september een uitnodiging voor het onderzoek
ontvangen via de post. De vragenlijst bevat verschillende
onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en
corona. Het onderzoek loopt tot begin december.
Extra meting
De GGD Gezondheidsmonitor voert de GGD normaal gesproken
eens per vier jaar uit. Nu doen zij een extra meting waarbij zij ook
kijken naar de gevolgen van de coronaperiode. Met de resultaten
bekijken ze per gemeente wat nodig is om de gezondheid van
inwoners te verbeteren.

Grooteakker 6

bouwen van een woning

Mr. van Coothstraat 1

restaureren van het dak, dakrand,
vieringtoren en balustrade

Evenementenvergunning
Pastoor van
Schijndelstraat 1 te Erp

23 t/m 26 september Kermis
Boerdonk

Pastoor van
Schijndelstraat 37 te Erp

25 september Kermis
koningsschieten Boerdonk

Lage Biezen 2

27 november veldtoertocht

VERDAGINGSBESLUITEN
Nieuwe Veldenweg 4A

verbouwen van een stal naar een
woning

Marconiweg 1

verbouwen van een pand

Grooteakker 8

bouwen van een woning

Wilbert Kerkhofstraat 12
te Erp

plaatsen van een tijdelijke
woonunit

Achterst Ven 10

verhuren van een bedrijfswoning

Lekerweg 8 te Erp

herbouwen van een woning

ONTVANGEN MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER

EEN HELD BELT!
Hulplijn voor het melden van grensoverschrijdend gedrag in
de sportomgeving
De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten in een
prettige en veilige sportomgeving. Daarom is de campagne Een
Held Belt! opgezet om aandacht te vragen voor een hulplijn voor
het melden van grensoverschrijdend gedrag in de sportomgeving.

Herenakker 7

Meer informatie
Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de
GGD Gezondheidsmonitor 2022? Lees meer
op de website van de GGD Hart voor Brabant:
www.ggdhvb.nl/gezondheidsmonitor.

Kraanmeer 15 te Erp

slopen van een bestaand gebouw
en bouwen van een nieuw gebouw

De Amert 405

plaatsen van een batterijcontainer,
het oprichten van laadplekken, het
plaatsen van een dieseltank en het
verplaatsen van adblue tank

Voltaweg 14

op ambachtelijke wijze branden
van koffie

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

PUBLICATIE VERGUNNINGEN
BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN
Omgevingsvergunningen
Jekschot 2

Via de gratis hulplijn 088-368 68 13 kan er 24 uur per dag, 7 dagen
in de week grensoverschrijdend gedrag in de sportomgeving
worden gemeld. Door mensen die zichzelf niet veilig voelen en

aanleg emissie arme vloer, aanleg
gezamenlijk ligbed kalveren stal 2
en aanpassen inrichting en indeling
stal 1 voor 228 melkkoeien, 199
stuks jongvee, 12 fokstieren, overig
rundvee, 14 vleeskalveren

Kraanmeer 15 te Erp

slopen van een bestaand gebouw
en bouwen van een nieuw gebouw

Souverijnsakker 20

bouwen van een woning

Hool 43 te Erp

bouwen van een woning

Udenseweg K3722

plaatsen van 24 tijdelijke woningen

Taylorweg 5

realiseren van een nieuwe
loslocatie

De Amert 405

uitbreiden van een tankstation

Taylorweg 5

bouwkundig aanpassen in verband
met het vervangen van één
stoomketel voor een e-boiler

Dongelaan en
Waalstraat

kappen van twee bomen

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.

Voorbeelden van meldingen die u met de
app kunt doen
• een losliggende stoeptegel
• kapotte verlichting
• zwerfvuil
• vernielingen aan vuilnisbakken of
(verkeers)paaltjes

