
TERUGBLIK RAADSBIJEENKOMSTEN 

Bent u benieuwd hoe de beeldvormende avond 
(13 oktober) en de commissie Ruimte, Economie 
en Bedrijfsvoering (18 oktober) verlopen zijn? 
Wilt u weten wat er besproken is? U kunt de 
vergadering terugkijken via www.meierijstad.nl/videoregistraties.

20 OKTOBER GEZAMENLIJKE COMMISSIE RUIMTE, 
ECONOMIE EN BEDRIJFSVOERING EN MENS EN 
MAATSCHAPPIJ 

• 2e bestuursrapportage en daarbij behorende 
begrotingswijziging 2022

• Programmabegroting 2023 en meerjaren 2024-2026 
gemeente Meierijstad

• Collegewerkprogramma ‘Thuis in Meierijstad, Mijlpalen 
2023-2026’ 

RAADSVERGADERING 3 NOVEMBER 

De raad neemt op 3 november een besluit over de onderwerpen 
die in de commissies (18 en 20 oktober) zijn behandeld. De 
commissies brengen advies uit over hoe de agendapunten in de 
raad te behandelen (hamer- of bespreekstuk). Een hamerstuk 
betekent dat fracties akkoord zijn met het voorstel. In de raad 
wordt hierover niet meer gesproken. Een bespreekstuk wordt 
wel in de raad besproken. De bespreking beperkt zich tot het 
amendement en/of de motie die bij het agendapunt zijn ingediend. 
Amendementen en moties worden bij de vergaderstukken 
geplaatst. 

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? 
Kijk dan bij de vergaderstukken op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender
De stukken zijn ook via een gratis app te 
raadplegen. 
Wat moet u hiervoor doen?
• Download de app iBabs Pro via de app store of play store
• Login met site: meierijstad 
• Gebruikersnaam: burger 
• Wachtwoord: burger

BIJWONEN VAN RAADSBIJEENKOMSTEN / 
LIVE STREAM

De raadsbijeenkomsten zijn openbaar en in het bestuurscentrum 
van Meierijstad, Burg. Wernerplein 1 in 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. 

VIDEO MEE IN DE RAAD

Hoe neemt de gemeenteraad besluiten? Waar gaat het over? 
In de video’s ‘Mee in de Raad’ wordt het proces van de raad 
doorlopen aan de hand van wisselende onderwerpen. 
De laatste video gaat over ‘Biodiversiteit gemeente Meierijstad 
2022-2030’. Wat is het voorstel, wat vinden inwoners en wat 
stemt de raad?
Eerder kwamen onderwerpen, zoals Snelfietsroute Veghel-Uden, 
duurzame mobiliteit, en Actieplan wonen aan bod. De video’s zijn 
te vinden op het Facebook- en YouTubekanaal van de gemeente 
Meierijstad. 

BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD

Heeft u een boodschap voor de gemeenteraad? Stuur dan een 
mail naar griffie@meierijstad.nl of per post naar Gemeente 
Meierijstad t.a.v. de griffie, postbus 10.001, 5460 DA Veghel. 
Uw brief wordt geplaatst op de lijst van ingekomen stukken voor 
de vergadering van de gemeenteraad. Vanwege de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebeurt dit zonder 
vermelding van persoonlijke gegevens. Om diezelfde reden 
wordt de brief ook niet op de gemeentelijke website geplaatst. 

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

31 OKTOBER OUDERS VAN TIENERS MET ELKAAR 
OP STAP

Duik in de uitgaanswereld op 31 oktober. Kom erachter welke 
voorzorgsmaatregelen er worden genomen om uw tiener veilig 
te laten stappen. Hoe zit het met alcohol- en drugsgebruik? Waar 
kunt u als ouder rekening mee houden? 

‘Uit met Ouders’ bestaat uit drie workshops in diverse 
uitgaansgelegenheden. Tijdens de workshops krijgt u tips, kunt u 
vragen stellen aan deskundigen en onderling ervaringen uitwisselen.

Voor wie?
Uit met ouders is bedoeld voor ouders van jongeren tussen de 
12 en 17 jaar.

De workshops
• Medewerkers van de GGD en CJG informeren u over 

opvoeden en omgaan met het uitgaan van jongeren.
• Jongerenwerkers geven u informatie over het werk wat 

zij doen. Ook informeren zij u over drugsgebruik. Wat zijn 
partydrugs? Wat kan ik als ouder doen?

• De politie, HALT, de boa’s en de eigenaar van de kroeg 
informeren u over de veiligheid bij het uitgaan. Wat komt uw 
puber tegen? Wat is de rol van de politie, HALT, horeca en 
ouders?

Aanmelden
De avond start om 19.15 uur in Sint-Oedenrode. Na aanmelding 
ontvangt u de exacte startlocatie en verdere informatie. We 
starten gezamenlijk en bezoeken vervolgens in groepen de 
deelnemende cafés. De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur. 

Gaat u mee op stap? Meldt u aan via het formulier: 
https://forms.office.com/r/0qSkzG40D6 of door 
de QR-code te scannen.

DAG VAN DE ONDERNEMER

Op 18 november is het de landelijke “Dag van de ondernemer”. 
De gemeente is trots op haar ondernemers en wil haar 
ondernemers bedanken voor hun inzet. Op deze dag zijn 
de ondernemers van harte welkom voor een gezamenlijk 
ontbijt en interessante workshops. Deze bijeenkomst vindt 
plaats op vrijdag 18 november, van 7.30 uur tot 10.30 uur in 
het Spectrum in Schijndel. In verband met een beperkt aantal 
plaatsen graag aanmelden vóór 10 november via  
www.meierijstad.nl/ondernemersontbijt 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op onze 
website www.meierijstad.nl/ondernemersontbijt 
 

UITGIFTE GROND

De gemeente is van plan om gemeentegrond uit te geven. Het 
gaat om onderstaand stuk grond:
- Schijndel, Sint-Servatiusstraat 47, verkoop groen- en 

reststrook

Meer informatie kunt u vinden op www.meierijstad.nl/uitgiftegrond 
of scan bijgaande QR-code. Vragen? Neem dan voor 9 
november 2022 contact op met de gemeente 
via grondzaken@meierijstad.nl. Als binnen die 
termijn geen reacties binnenkomen, gaat de 
gemeente het voornemen tot uitgifte uitvoeren.
 

ERVAAR DUURZAAM WONEN VAN DICHTBIJ - 
29 OKTOBER & 5 NOVEMBER

Plannen om te verbouwen? Of wilt u energie besparen in uw 
woning? Neem dan eens een kijkje bij de Nationale Duurzame 
Huizen Route. Op dit platform delen huiseigenaren hun ervaringen 
met duurzaam bouwen en wonen. Ze vertellen hoe ze hun huis 
aanpasten met bijvoorbeeld isolatie, een (hybride)warmtepomp 
en zonnepanelen. Via de website bekijkt u voorbeelden, komt u 
in contact met een huiseigenaar in de buurt en kunt u hem of haar 
om advies vragen.

De Duurzame Huizen Route
Op 29 oktober en 5 november ervaart u in 
levenden lijve het comfort van duurzaam wonen 
tijdens de tiende editie van de Duurzame Huizen 
Route. Dan stellen honderden huiseigenaren hun 
woning open voor bezoekers. Meer informatie op 
www.duurzamehuizenroute.nl.
 

GEMEENTE ONDERZOEKT LEEFBAARHEID IN 
MEIERIJSTAD

27.000 inwoners van Meierijstad kregen in september een brief 
met daarin een inlogcode voor een online enquête. Deze enquête 
is een steekproef onder alle inwoners. Dus niet alle inwoners 
hebben de enquête gekregen.
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GEMEENTE MEIERIJSTAD
Stadhuisplein 1    www.meierijstad.nl
5461 KN Veghel    info@meierijstad.nl
tel:  14 0413        @gemeentemeierijstad
Voor storingen kunt u       @GemMeierijstad 
bellen 14-0413       @gemeentemeierijstad

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

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



Heeft u deze brief gekregen? 
Wij vragen u wat uw mening is over uw eigen buurt. Wij willen 
graag weten wat u vindt over vervuiling, sociale contacten, 
onderhoud van wegen en groen, veiligheid, verlichting en de 
kwaliteit van voorzieningen.

10 cadeaubonnen van 40 euro 
De resultaten helpen ons de leefbaarheid en veiligheid in 
Meierijstad te verbeteren. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk 
mensen meedoen met de enquête. Onder de deelnemers 
verloten we 10 cadeaubonnen van 40 euro. 

Tot 25 oktober de tijd
U heeft nog tot 25 oktober de tijd om de enquête in te vullen. 
Dat kan online, maar u kunt ook gratis een papieren versie 
aanvragen. Voor vragen kunt u terecht bij Companen: 
0800-2667263 of enqueteafdeling@companen.nl.

Leefbaarheidsmonitor
De resultaten brengen we samen met cijfers en informatie van 
gemeente, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, politie etc. 
samen in een leefbaarheidsmonitor. Deze monitor geeft daarmee 
een representatief beeld van de leefbaarheidssituatie van zo’n 
40 gebieden in Meierijstad. De online leefbaarheidsmonitor is 
waarschijnlijk begin 2023 te raadplegen. In diezelfde periode 
bespreekt de gemeente de uitkomsten van de meting ook samen 
met de wijk- en dorpsraden en de maatschappelijke partners.

BIJZONDERE BIJSTAND REGELING SCHOOLKOSTEN 
EN LAPTOP (VOOR KINDEREN VAN 4 TOT 18 JAAR)

Voor ouders met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum 
en onder de vermogensgrens zitten is er de mogelijkheid om een 
vergoeding in de schoolkosten aan te vragen en/of 1x per 5 jaar 
een gezinslaptop aan te vragen. 

De vermogensgrens voor gehuwden en alleenstaande ouders is 
€ 13.010,-. De tegemoetkoming voor schoolkosten is per kind per 
jaar € 208,-. U kunt uw aanvraag indienen tot 1 november 2022. 
Inwoners die een uitkering van de gemeente ontvangen voor 
levensonderhoud van de Participatiewet, krijgen automatisch 
bericht als zij aan de voorwaarden voldoen. 

Voor de aanschaf van een laptop of pc geldt een eenmalige 
vergoeding van € 519,-. Dit geldt voor gezinnen met schoolgaande 
kinderen tussen 4 en 18 jaar. En voor kinderen die 
voor het eerst naar de middelbare school gaan. 

Meer informatie 
www.meierijstad.nl/school
 

BUDGETADVIES? DE GEMEENTE HELPT U DAARBIJ 

Vindt u het lastig om uit te komen met uw geld? Of ligt u wakker 
omdat u financiële zorgen heeft? Of heeft u juist geld over? 
Dan kunnen de geldplannen van Geldplan Meierijstad u helpen. 
De geldplannen zijn er voor huishoudens in verschillende 
omstandigheden. In deze geldplannen staan adviezen, tips en 
belangrijke actiepunten passend voor uw situatie. Ook wordt een 
voorbeeldplan gegeven van mensen in vergelijkbare situaties. 
Met deze geldplannen helpen wij u stap voor stap uw geldzaken in 
balans te brengen en te houden. Het invullen van de geldplannen 
is anoniem en gratis. Er zijn verschillende geldplannen voor 
verschillende situaties. 

Hieronder vindt u de geldplannen. Kijk op onze 
website voor meer informatie per plan 
www.meierijstad.nl/geldplan.
 
Geldplan: Kom uit de geldzorgen
Geldplan: Beter rondkomen
Geldplan: Sparen, aflossen of beleggen
Geldplan: Rondkomen met kinderen
Geldplan: Studie (klein)kinderen
Geldplan: Bijna 18
Geldplan: Pensioen

U kunt natuurlijk ook een gesprek aanvragen 
bij de gemeente voor hulp bij uw geldzaken. 
Maak een afspraak via www.meierijstad.nl/
budgetadvies of bel 14 0413.

BOMENKAP

Voor het kappen van een boom op uw perceel heeft u soms 
een omgevingsvergunning nodig. Raadpleeg hiervoor de 
Groene kaart www.meierijstad.nl/groenekaart. Op de Groene 
Kaart zijn alle bomen en andere houtopstanden 
opgenomen waarvoor een omgevingsvergunning 
aangevraagd moet worden bij kap, aantasting of 
rooien. De kaart is op 8 augustus 2021 in werking 
getreden.
 
Staat de boom op de Groene Kaart dan moet u via www.
omgevingsloket.nl een vergunning aanvragen. Alleen de 
eigenaar van de grond waarop de boom staat kan een 
omgevingsvergunning aanvragen.
Voor de beoordeling van uw vergunning betaalt u leges. Na 8 
weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. Wij kunnen 
deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslissen wij niet 
binnen de termijn, dan krijgt u automatisch de vergunning. 

Betreft het een gemeentelijke boom dien dan een melding in. 
Gemeentebomen die gekapt worden staan 
vermeld op de digitale kaart: www.meierijstad.nl/
bomenkap. Wij maken meerdere keren per jaar 
een ronde om gemeentebomen te kappen. Vaak 
zijn het bomen die al dood gaan of een gevaar 
opleveren. 
 

SPORTEN VOOR KINDEREN MET EEN BEPERKING

SPORT SPECIAAL VEGHEL

Sportaanbod voor kinderen van 9 t/m 13 jaar 
met een autisme aanverwante stoornis, ADHD, 
een motorische achterstand of kinderen die zich 
(nog) niet prettig voelen bij een reguliere 
sportvereniging.

Sporten in kleine groepjes van max. 8 à 10 
kinderen. Plezier hebben in sport staat voorop! 
Je maakt kennis met verschillende sporten zoals: 
honkbal, voetbal, basketbal, knotshockey en vele 
andere leuke spelvormen!
  
WANNEER  
Iedere woensdagmiddag 
(met uitzondering van schoolvakanties).

TIJD   
van 14.15 – 15.15 uur 

WAAR  
in de gymzaal van De Wissel in Veghel

DOOR WIE 
Sportcoach van de Gemeente Meierijstad

NORMAAL WAT NORMAAL KAN,
SPECIAAL WAAR SPECIAAL MOET.

 
Aanmelden en/of voor meer informatie:
Sportcoaches Meierijstad  
Tel: 06-21376854 
E-mail: bewegen@meierijstad.nl

RENTELOZE LENING VOOR VERDUURZAMING 
WONING

Huishoudens met een verzamelinkomen tot € 45.014,- per jaar 
betalen vanaf 1 november geen rente meer op een lening bij 
het Nationaal Warmtefonds voor het verduurzamen van hun 
koophuis, Deze Energiebespaarlening met 0% rente is één 
van de maatregelen om verduurzaming te versnellen en de 
energierekening te helpen verlagen.

Dit aanbod helpt gezinnen om de hoogte van de energierekening 
terug te dringen. Zeker omdat u het kunt combineren met andere 
maatregelen om verduurzaming goedkoper en simpeler te maken.

Het Warmtefonds is een initiatief van de Rijksoverheid. 
Kredietverstrekkers zoals banken nemen deel in de financiering 
van het fonds. De afgelopen jaren is het uitgegroeid tot een fonds
dat de verduurzaming van woningen van eigenaar-bewoners en 
Verenigingen van Eigenaars op grote schaal stimuleert.
Het fonds helpt deze doelgroepen aan laagdrempelige 
financieringsmogelijkheden.

De verlaagde rente voor mensen die minder dan € 45.014,- per 
jaar verdienen, blijft in ieder geval 2 jaar. Daarna evalueert het 
Warmtefonds of de maatregel langer nodig is.
Voor de rente voor andere woningeigenaren 
gelden de normale mogelijkheden voor fiscale 
aftrek van de inkomstenbelasting. Meer informatie 
via www.warmtefonds.nl/particulieren.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
Zandvliet 1B plaatsen van een woonunit
Stationsstraat 61 plaatsen van een dakkapel
Vincent van Goghstraat 3 verbouwen van een woning
Leinserondweg 11 wijzigen van een bedrijfswoning 

naar een plattelandswoning
Kapelstraat 18 bouwen van twee bijgebouwen
Laarpark 25 wijzigen van de verbouwing van 

een woning
Jorishoeve 3 verhuren van een woning
De Stad 11 accepteren van nieuwe euralcodes 

en het verruimen van de opslag- 
en verwerkingscapaciteit

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunningen
Coxsebaan 27 te Erp realiseren van een sleufsilo buiten 

het bouwvlak
Heuvel 19E   bouwen van een woning
Lambertshoeve 6 bouwen van een schuurwoning
Vanderlandelaan 2 kappen van 2 bomen
Mosterdveld 3 vervangen van gevelkozijnen

Standplaatsvergunning
De Kempen 60 en Amert 
605 

17 en 19 oktober  - Deelnemers 
werven cursussen DigiTaalhuis

VERDAGINGSBESLUITEN

De Houtwal 
ongenummerd 

bouwen van een woning

De Scheifelaar 552 bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

De Scheifelaar 554 bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Kampweg 1 te Erp verbouwen van een woonboerderij

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

Heuvel 23 plaatsen van een propaangastank 
Udenseweg 5 saneren en plaatsen van 

bovengrondse tanks 

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 


