GEMEENTE MEIERIJSTAD NIEUWS

TERUGBLIK RAADSVERGADERING
3 Kolommen van 91,3 mm breed
Bent u benieuwd hoe
de raadsvergadering
Lettertype
Arial Regular
van 29 september verlopen
is? U
Platte tekst
9 ptkunt de
vergadering terugkijken via
www.meierijstad.nl/
interlinie 12 pt
videoregistraties.
Subkop Arial Regular 9 pt interlinie 13 hoofdletter
achtergrond blauw zoals voorbeeld

AGENDACOMMISSIE 6 OKTOBER
De agendacommissie stelt de vergadercyclus
van NIEUWS
oktober/november
bespreken dan de
UITvast.
DEZij RAAD
voorlopige agenda’s van de commissies (18 en
19 oktober) en de raad (3 november) en stellen
deze vast. De vergaderstukken zijn te vinden op
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.
BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD

BEELDVORMENDE AVOND 13 OKTOBER
Op het programma staat:
Raadzaal:
Stand van zaken N279 Veghel-Asten
Hoe ziet het proces voor de Brede Belangen Benadering eruit?
UITdeDE
BUURT
WatNIEUWS
voor besluit neemt
stuurgroep
in december? Wat zijn de
opgaven voor Meierijstad? Welke belangen spelen er en wat
heeft prioriteit?
Stand van zaken opvang vluchtelingen, asielzoekers en statushouders
De gemeente Meierijstad vangt onder meer Oekraïners op,
faciliteert tijdelijke crisisnoodopvang voor asielzoekers en staat
aan de lat voor de versnelde uitplaatsing van statushouders. Hoe
staan we er op dit moment precies voor en wat verwachten we
VAN DE WEEK
voorVRAAG
de toekomst?
Parallelle zaal:
Afwegingskader zonneparken/windenergie
Tussentijds bijpraten over proces en inhoud van herijking beleid
zonneparken en afwegingskader voor windenergie.

WILT U INSPREKEN?

OVERIG NIEUWS

Neem dan contact op met de griffie (email: griffie@meierijstad.nl
of tel. 14 0413). U mag inspreken op zowel geagendeerde als
niet geagendeerde onderwerpen. Aanmelding is mogelijk tot 12
oktober, 12.00 uur. De spreektijd is maximaal vijf minuten per
inspreker.

DINSDAG 11 OKTOBER BIJEENKOMST
(EX)CORONA-PATIËNTEN, HUN PARTNERS EN
ANDERE BELANGSTELLENDEN
De gemeente en Qsupport nodigen (ex)coronapatiënten en
belangstellenden uit voor een informatiebijeenkomst over
corona. Deze bijeenkomst vindt plaats op 11 oktober van 18.30
20.30 uur in het bestuurscentrum in SintOedenrode (Burg.
Wernerplein 1). Tijdens deze avond komen
verschillende deskundigen aan het woord. Tevens
is er ruimte voor vragen en het uitwisselen van
ervaringen. Meer informatie over deze avond via
www.meierijstad.nl/corona

MEEDOEN IN MEIERIJSTAD
De gemeente wil ervoor zorgen dat iedereen zich thuis
voelt, erbij hoort en mee kan doen. Ongeacht leeftijd, sekse,
culturele achtergrond, fysieke of verstandelijke vermogens of
eigenschappen van mensen. Om iedereen hierover na te laten
denken en soms zelf te laten ervaren organiseren wij van 3 tot
en met 18 oktober verschillende activiteiten. De activiteiten zijn
allemaal GRATIS en vinden verspreid over heel Meierijstad
plaats.
De activiteiten zijn leuk, leerzaam, interessant en
geven stof tot nadenken. De activiteiten vindt u
via www.meierijstad.nl/meedoen

WAARDERINGSPRIJS MEEDOEN IN MEIERIJSTAD
Piet en Dora Tiemens van Soos De Leste Cent, het onderwijsteam
van basisschool De Ieme, Hanneke Ketelaars van rolstoeltennis
bij De Krekel, Susan Smits van Plastic Recycle Company en
het Autisme Café hebben de prijs al in ontvangst genomen. Wie
wordt als volgende genomineerd?
Wat houdt de waarderingsprijs in?
De gemeente vindt het belangrijk dat elke inwoner, ongeacht
beperking, afkomst, geaardheid of religie mee kan doen.
We willen organisaties, verenigingen, burgers en ondernemers
die zich hiervoor inzetten graag op een bijzondere manier in
het zonnetje zetten. Daarom hebben we de Waarderingsprijs
Meedoen in Meierijstad, een kunstwerk, laten ontwerpen.

Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel
tel: 14 0413
Voor storingen kunt u
bellen 14-0413

www.meierijstad.nl
info@meierijstad.nl
@gemeentemeierijstad
@GemMeierijstad
@gemeentemeierijstad

10-17 OKTOBER WEEK VAN DE ARMOEDE

De week van 10 tot 17 oktober is de week van de Armoede,
waarin op allerlei manieren aandacht is voor armoede.
Er zijn heel veel voorzieningen en regelingen voor
inkomensondersteuning. Lang niet iedereen is hiervan op
de hoogte en maakt er gebruik van. De gemeente heeft een
armoedeambassadeur die als spil in het web op allerlei manieren
aandacht vraagt voor de groep mensen die het zwaar heeft en
door geldproblemen onder druk staat. Zij verbindt allerlei partijen
en organisaties aan elkaar om zo gezamenlijk op te trekken in de
aanpak van armoede.
Zo is ook begin 2021 het Platform Armoede Meierijstad opgericht.
Het is een Platform van professionele en vrijwilligersorganisaties
uit Meierijstad, die betrokken zijn bij de aanpak van armoede.
Het Platform probeert er voor te zorgen, dat meer mensen
gebruik maken van de voorzieningen en regelingen die er zijn.
Dat kunnen welzijnsorganisaties, schuldhulpverleningsinstanties
en gemeenten zijn. Maar zeker ook ouderenbonden, scholen,
wijkraden en belangenorganisaties. Ook zij komen armoede
tegen binnen hun organisatie.
Er worden verschillende themabijeenkomsten georganiseerd.
In Schijndel was eind september een dienstenmarkt Armoede,
die eind dit jaar en begin volgend jaar ook in Veghel en Sint
Oedenrode worden georganiseerd. In december is er een
themabijeenkomst “ouderen en armoede”.
Het zijn voorbeelden van activiteiten, die er uiteindelijk voor
moeten zorgen, dat meer mensen die het nodig hebben, gebruik
maken van voorzieningen, die er voor hen zijn.

MAANDAG 17 OKTOBER: INLOOPAVOND OVER DE
MILIEU EFFECT RAPPORTAGE VOOR OPWEK
WINDENERGIE

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

GEMEENTE MEIERIJSTAD

Wie nomineert u?
Kent u iemand, een vrijwilliger, een vereniging, een organisatie of
werkgever die het mogelijk maakt dat iedereen mee kan doen en
die deze prijs verdient?
Mail de reden(en) waarom u vindt dat hij/zij de prijs moet
krijgen naar meedoen@meierijstad.nl. Een jury beoordeelt de
nominaties.

Armoede is vaak een onderschat probleem in Nederland en
helaas actueler dan ooit. Een grote groep mensen leeft onder of
rondom de armoedegrens.

INFORMATIE

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de griffie, tel. 14 0413
of email griffie@meierijstad.nl

Met de uitreiking van de prijs spreken we waardering uit voor de
inzet. Daarnaast willen we laten zien welke mooie activiteiten of
mogelijkheden er zijn zodat iedereen mee kan doen. Hiermee
hopen we anderen te inspireren, enthousiast te maken en de
bewustwording te vergroten.

Meedoen
in Meierijstad

De gemeente wil dat elektriciteit in de toekomst duurzaam wordt
opgewekt, bijvoorbeeld met zon en wind. We onderzochten
daarom de mogelijkheden voor het opwekken van windenergie
binnen de gemeentegrenzen. Er zijn nog 4 gebieden in beeld
waar mógelijk ooit windmolens kunnen komen: langs de Zuid
Willemsvaart/N279 bij het Lijnt; langs de ZuidWillemsvaart/
N279 bij het Wijboschbroek; Rooise heide/Schijndelse heide ten
westen van de Schijndelseweg en tot slot de Schijndelse heide
ten oosten van de Schijndelseweg. Eén van de onderzoeken
gaat over de gevolgen die windmolens op het milieu hebben. De
resultaten staan in het PlanMER.
Dit PlanMER ligt vanaf 3 oktober tot en met 14 november ter
inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend,
waarin u kunt laten weten wat u van de PlanMER vindt.

Uitnodiging voor de inloopavond
Graag informeren we u over de uitkomsten van het milieuonder
zoek en de Plan-MER. Ook horen we graag uw reactie. Op
maandag 17 oktober organiseren wij een inloopavond voor
alle inwoners, bedrijven en organisaties. U bent tussen 19.00 en
21.30 uur van harte welkom op het gemeentehuis in Veghel.
Opzet van de avond
Tijdens deze avond zijn aanwezig medewerkers van de gemeente
en van Pondera, het bureau dat het onderzoek uitvoert. Er is
deze avond geen vast programma of presentatie. We lichten het
onderzoek aan de hand van posters doorlopend toe. Ga één op
één in gesprek met één van de aanwezige medewerkers.
Aanmelden mag, maar hoeft niet
Wilt u langskomen? U bent van harte welkom op een moment dat
het u schikt. Als organisatie vinden we het wel prettig te weten
welke toeloop we kunnen verwachten. Weet u
al hoe laat u wilt langskomen, dan kunt u zich
aanmelden via https://ap.lc/wsxN7. Aanmelden is
mogelijk tot en met vrijdag 14 oktober.
Inzage Milieu Effect Rapport (MER)
Het Milieu Effect Rapport kunt u inzien op het
gemeentehuis in Veghel, de nevenvestigingen in
Sint-Oedenrode en Schijndel of raadplegen via
de www.officielebekendmakingen.nl.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het gemeentelijk
beleid voor het opwekken van duurzame energie op
www.meierijstad.nl/duurzameenergieopwekking

WOENSDAG 20 OKTOBER: INFORMATIEAVOND
MOGELIJKE WONINGBOUWLOCATIE
SINT-OEDENRODE
In juni 2021 is er door de gemeente Wet voorkeursrecht gemeen
ten (Wvg) gevestigd op een aantal gronden in het buitengebied
van Sint-Oedenrode (zie onderstaande kaart). Door het vestigen
van een voorkeursrecht is de eigenaar verplicht om de grond in
geval van verkoop eerst bij de gemeente te koop aan te bieden.
In januari 2022 is een haalbaarheidsonderzoek gestart om
te onderzoeken of dit gebied geschikt is voor woningbouw.
Dit onderzoek is nu afgerond. De gemeenteraad heeft op 29
september besloten er een vervolg aan te geven.
Inhoud bijeenkomst
Op woensdag 20 oktober informeren wij de omwonenden en
andere belanghebbenden. De bijeenkomst is in Mariëndael
(Laan van Henkenshage 2, 5492 BH Sint-Oedenrode).
We laten dan de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek
zien. Verder lichten we toe hoe de eerste vervolgstappen er
uitzien. Vanzelfsprekend heeft u ook de gelegenheid om vragen
te stellen.
Aanmelden
U bent van harte welkom. Wij vragen u zich aan te melden voor
de bijeenkomst via www.meierijstad.nl/haalbaarheid.
Vanwege de verwachte hoeveelheid belangstellenden vragen wij
u om een keuze te maken tussen de bijeenkomst
van 18.00 uur óf 20.30 uur. Als een tijdstip vol
is met aanmeldingen, dan wordt die mogelijkheid
tot aanmelden afgesloten.
Aanmelden kan tot en met maandag 10 oktober.

een machinepark in bestaande uit tractoren, maaimachines,
vrachtwagens en mobiele kranen.
Planning
Oktober

:	Maai-ruim werkzaamheden op diverse
(kruidachtige) terreinen
		Knippen van hagen op locaties buiten de
kom
Oktober/november : Maaiwerkzaamheden van bermen
		Ruimen van watergangen maaisel van de
diverse Waterschappen
November/december :	Maaiwerkzaamheden aan waterpartijen
		 Maaiwerkzaamheden watergangen
		Ruimen van watergangen maaisel van de
diverse Waterschappen
Uitvoering werkzaamheden
De werkzaamheden worden door onze opdrachtnemers
uitgevoerd. In het gebied van Sint-Oedenrode is dit J. van Esch
B.V. en in de gebieden Schijndel en Veghel is dit van Berkel
Landschap en Infra.

UITGIFTE LANDBOUWGROND IN PACHT
De gemeente geeft diverse kavels landbouwgrond uit in
pacht. De uitgifte heeft betrekking op de pachtperiode 2023 tot
en met 2025. Pachtovereenkomsten worden afgesloten voor een
periode van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging wanneer
de grond na afloop van dat jaar nog voor pacht beschikbaar is.
De standaardpachtprijs voor 2023 is vastgesteld op € 1.200, - per
hectare.
Alleen landbouwbedrijven die ingeschreven staan bij de
Kamer van Koophandel kunnen inschrijven. Ook dient de
grond voor eigen gebruik te worden gebruikt. Per bedrijf is één
inschrijving mogelijk. Dit wordt beoordeeld aan de hand van
het inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel. De
uitgifte vindt plaats op basis van loting.
De huidige pachters ontvangen een brief van de gemeente,
waarbij zij de mogelijkheid hebben zich opnieuw in te schrijven
voor de vrijkomende percelen pachtgrond. Ook nieuwe mogelijke
pachters kunnen zich inschrijven.
De kavelpaspoorten zijn vanaf 5 oktober tot en
met 23 oktober in te zien in het gemeentehuis in
Veghel en op www.meierijstad.nl/pacht
Meer informatie over de inschrijving en loting is te vinden
op www.meierijstad.nl/pacht. Voor vragen kunt u mailen met de
afdeling Grondzaken via grondzaken@meierijstad.nl of bellen
naar 14 0413.

UITGIFTE GEMEENTEGROND
De gemeente heeft het voornemen om gemeentegrond uit te
geven. Het gaat om onderstaande gronden:
-	 Veghel, nabij Costerweg, recht van opstal voor een
dassenburcht

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘DIEPERSKANT 11
EN MORSCHEHOEF 7 ERP’ EN ONTWERPBESLUIT
HOGERE WAARDE
De rood omlijnde percelen zijn de Wvg percelen

Voor de uitvoering van
de maaiwerkzaamheden
zetten de aannemers

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Dieperskant 11
en Morschehoef 7 Erp en het ontwerpbesluit
hogere waarden liggen met ingang van 7
oktober tot en met 17 november ter inzage in het
gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel. Ook
is het ontwerpbestemmingsplan elektronisch raadpleegbaar via
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Dieperskant 11
De bedrijfswoning wordt een burgerwoning. Verder wordt de
realisatie van een ruimte-voor-ruimte woning mogelijk gemaakt.
Morschehoef 7
De agrarische

bestemming

wordt

veranderd

Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te
dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan
en/of het ontwerpbesluit hogere waarde kunt
u de volledige bekendmaking raadplegen op
www.officiëlebekendmakingen.nl.

VOORNEMEN WIJZIGING VAN HET BESTEMMINGSPLAN “BOSCHWEG ZUID-WEST 2010 SCHIJNDEL”

Het wijzigingsplan maakt het toevoegen van een woning mogelijk
op de locatie tussen De Steenen Kamer 18 en 22 in Schijndel.
Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen
tegen het bestemmingsplan en/of de link naar
de digitale versie van het bestemmingsplan kunt
u de volledige bekendmaking raadplegen op
www.officielebekendmakingen.nl.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN
BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN
Omgevingsvergunningen
Elbestraat 25

plaatsen van een overkapping

Paus Joanneslaan 5 te
Erp

grootonderhoud van 27 woningen

plaatsen van een woonunit
Wethouder Van
Dijkstraat ongenummerd
te Erp kavel 1
Mosterdveld 3

vervangen van gevelkozijnen

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Hebt u vragen over een van de plannen, dan kunt u tot en met
25 oktober contact opnemen met de gemeente via e-mail:
grondzaken@meierijstad.nl. Komen binnen die termijn geen
reacties binnen dan gaat de gemeente het voornemen tot uitgifte
uitvoeren.

Komende maanden worden maaiwerkzaamheden uitgevoerd
bij bermen, watergangen, struinpaden, diverse terreinen en wa
terpartijen. Deze maai
werkzaamheden vinden
verspreid over de ko
mende maanden plaats.

Op de locatie worden verder nog twee ruimte-voor-ruimtewoningen
mogelijk gemaakt (zijde Looieind). Achter deze woningen wordt
nog een kleinschalig zonnepark (veldopstelling) gerealiseerd.
Vanwege de overschrijding van de voorkeursgrenswaarden
(wegverkeerslawaai) is het college van plan een hogere waarde
vast te stellen voor de nieuwe woningen op deze locatie.

Het ontwerp bestemmingsplan: “Boschweg Zuid-West 2010,
wijzigingsplan De Steenen Kamer 20, Schijndel” ligt gedurende
zes weken, van 30 september tot en met 10 november ter inzage
in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel.

Voor vragen bel. 14 0413. U kunt ook een melding
maken via www.meierijstad.nl/melden of via de
Mijngemeente app.

Meer informatie kunt u vinden op
www.meierijstad.nl/uitgiftegrond.

MAAIWERKZAAMHEDEN BUITENGEBIED

bedrijfsbestemming om de vestiging van een interieurbouwbedrijf
mogelijk te maken. De bedrijfswoning houdt deze functie voor dit
bedrijf.

in

een

Omgevingsvergunningen
Biezendijk
ongenummerd P 1741

aanbrengen van grond

Peppelhof 60

plaatsen van bergingen

Cruijgenstraat 31 te Erp

vergroten van een woning

Hool 43 te Erp

bouwen van een woning

Voltaweg ongenummerd
(1) R836 R866

aanleggen van een inrit

IJsselstraat 3

realiseren van een tweede inrit

Evenementenvergunning
Coxsebaan te Erp

1 en 2 oktober - Trekkertrek
Boerdonk en Boerdonk Barst Los

Markt 1

18 oktober start jubileumjaar cv de
kuussegatters

Collectevergunning
Veghel

31 oktober tot 6 novemberCollecte voor Sinterklaasintocht

VERDAGINGSBESLUITEN
Past. van Haarenstraat
66

verbouwen en splitsen van een
boerderij

Lijnt 13 te Erp

omzetten van een bedrijfswoning
naar een plattelandswoning

Middegaal 55

bouwen van een woning en twee
bijgebouwen

De Amert 604

verbouwen van een bedrijfspand

Kruigenstraat (27)

bouwen van een woning en het
aanleggen van een inrit

Spoorven 619

vergroten van een woning

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

