
TERUGBLIK RAADSBIJEENKOMSTEN 

Bent u benieuwd hoe de commissievergaderingen 
van 18 en 20 oktober verlopen zijn? Wilt 
u weten wat er besproken is? U kunt de 
vergaderingen terugkijken via www.meierijstad.
nl/videoregistraties.

 
RAADSVERGADERING 3 NOVEMBER 

Op de agenda staat: 

Hamerstukken: 
• Wijziging gemeentebegroting 2022 conform 2e 

bestuursrapportage 2022
• Instemming activeren voorbereidingskosten voor diverse 

gebiedsontwikkelingen
• Vaststelling diverse verordeningen en besluiten vanwege 

inwerkingtreding Omgevingswet
• Afgifte ‘verklaring van geen bedenkingen’ Heidebloemstraat 

15, Schijndel

Bespreekstukken: 
• Vaststelling programmabegroting 2023 en meerjarenraming 

2024 - 2026 gemeente Meierijstad
• Vaststelling collegewerkprogramma `Thuis in Meierijstad, 

Mijlpalen 2023 - 2026’ 
• Motie vreemd aan de orde Gemeentebelang Meierijstad, 

Lokaal: vervreemding kunstbezit

GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD 
RAADSVERGADERING / LIVE-STREAM

Let op: gewijzigde aanvangstijd raadsvergadering: 16.00 
uur. De raadsvergadering  is openbaar en in het bestuurscentrum 
van Meierijstad, Burg. Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode. 

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. 
U kunt de vergadering ook thuis live volgen via de livestream  
www.meierijstad.nl/videoregistraties. De vergadering is ook 
terug te kijken. 

VERGADERSTUKKEN

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

UIT DE RAAD GELICHT

Vaststelling collegewerkprogramma `Thuis in Meierijstad, 
Mijlpalen 2023 - 2026’ 
In het coalitieakkoord 2022-2026 is op hoofdlijnen per programma 
beschreven welke ambities de coalitie de komende periode wil 
bereiken. Het collegewerkprogramma is een uitwerking hiervan.

Vaststelling programmabegroting 2023 en meerjarenraming 
2024 - 2026 gemeente Meierijstad
De programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 
bevatten de inhoudelijke en financiële weergave van bestaand 
en nieuw beleid.

INFORMATIE

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

IEDEREEN DOET MEE MET MIJN PIM

Mijn PIM is er voor alle inwoners van Meierijstad, Boekel en 
Bernheze met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen kan 
meedoen in de samenleving dat is het doel van Meierijstad en van 
PIM. PIM is een programma op maat dat bestaat uit verschillende 
onderdelen.

Wilt u weer aan de slag maar is betaald werk nog een stapje ter 
ver of niet haalbaar. Al eens aan vrijwilligerswerk gedacht? Dan 
is het PIM Actief label iets voor u! 

Of heeft u het gevoel dat uw fysieke of mentale gesteldheid u 
ervan weerhoudt om mee te kunnen doen? Kijk dan naar ons 
gratis aanbod van het label PIM Vitaal. 

Zo zijn er nog meer PIM programma onderdelen die u kunnen 
helpen. Programma’s die passen bij uw persoonlijke situatie en 
uitdaging zodat ook u (weer) mee kunt doen. 

Alle PIM programma’s bieden handvatten en een menu aan 
activiteiten waaruit u uw eigen programma op 
maat kiest. Daarbij mag u rekenen op maximale 
begeleiding vanuit het PIM Team. 

Kijk op www.mijnpim.nu voor meer informatie en 
doe mee! 

Wethouder Menno Roozendaal bij de lancering van de website 
Mijnpim.nu

TER INZAGE: BESTEMMINGSPLAN 
KERKSTRAAT 21-23 ERP

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Kerkstraat 21-23 Erp’ ligt 
van donderdag 27 oktober tot donderdag 8 december ter inzage 
in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel.

Initiatiefnemer is eigenaar van de locatie Kerkstraat 21-23 in 
Erp en voornemens het bestaande verouderde pand, uit 1975, 
gedeeltelijk te slopen en te verbouwen naar een gebouw met 
19 huurappartementen. De locatie is momenteel in gebruik 
als bedrijfsverzamelgebouw met verschillende winkel- en 
kantoorfuncties, maar het is gezien de ontwikkelingen in de 
detailhandel lastiger om op de langere termijn huurders te vinden. 
Leegstand ligt op de loer en mede daarom is de eigenaar naar 
een nieuwe, bij de locatie passende functie gezocht en deze is 
gevonden in de vorm van appartementen. 

Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Wgh)
Voor de realisatie van het plan kan niet worden voldaan aan de 
voorkeurswaarde voor geluidbelasting uit de Wet geluidhinder. 
De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai op de 
Kerkstraat is maximaal 63 dB. De voorkeurswaarde van 48 dB 
wordt hiermee overschreden, de maximale ontheffingswaarde 
van 63 dB niet. Het plan voldoet aan de voorwaarden om een 
hogere waarde te verlenen. Gelijktijdig met de onderhavige 
bestemmingsplanprocedure ligt daarom het besluit hogere 
waarde Wet geluidhinder ter inzage.

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

TE KOOP BOUWGROND VEGHEL

De gemeente verkoopt grond aan Het Gehucht in Veghel. Het 
gaat om onderstaande gronden:
- Veghel, Veghels Buiten “Het Gehucht”, verkoop bouwkavels

Meer informatie kunt u vinden op  
www.veghelsbuiten.nl. Als u vragen heeft of 
belangstelling heeft voor een van de kavels dan 
kunt u contact opnemen met de gemeente door 
een e-mail te sturen aan info@veghelsbuiten.nl.

MILIEUSTRAAT SINT-OEDENRODE SLUIT OP 
3 NOVEMBER OM 15.00 UUR

In verband met asfalteringswerkzaamheden sluit de milieustraat 
in Sint-Oedenrode op 3 november om 15.00 uur. U kunt eventueel 
wel tot 16.30 uur op de milieustraat in Schijndel terecht.
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OVERIG NIEUWS

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

Leen de gratis klussenkar van de gemeente op 
meierijstad.nl/klussenaanhanger

UW WIJK EEN OPKNAPBEURT GEVEN?



 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

TE KOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING

De gemeente maakt bekend dat zij het voormalig 
spoorwachtershuis aan de Pattonweg 2 in Veghel te koop 
aanbiedt per openbare inschrijving. Voor de verkoop zijn twee 
kijkdagen gepland op maandag 31 oktober van 09.00 uur tot 
10.00 uur en vrijdag 4 november van 15.30 uur tot 16.30 uur.

Inschrijven is mogelijk tot 25 november 12.00 uur. 
Meer informatie: https://www.fundainbusiness.nl/
kantoor/veghel/object-42993004-pattonweg-2/
Of scan bijgaande QR code:

BAGGEREN DODE DOMMELARM SINT-OEDENRODE

Voor een goede waterkwaliteit van de Dommel is het belangrijk dat 
er onderhoud plaatsvindt. Daarom gaat Waterschap De Dommel 
nu op 3 locaties slib uit de Dommel halen. De locaties zijn bij de 
dode Dommelarm aan de Oostelijke Randweg, bij de Corridor en 
bij de Lindendijk. Vanaf 31 oktober starten de werkzaamheden, 
naar verwachting zijn de werkzaamheden medio december klaar.

Hinder en overlast
Per locatie wordt het slib verwijderd. Om alle werkzaamheden uit 
te kunnen voeren, richt de aannemer een overslaglocatie in. De 
voet- en fietsbrug bij de Knoptoren en het wandel- en fietspad tot 
aan de Oostelijke Randweg worden daardoor tijdelijk afgesloten. 
Voor de veiligheid is het verboden dit werkterrein te betreden. 
Ook rijdt er meer vrachtverkeer rondom de overslaglocatie. Met 
verkeersborden zijn afsluitingen en/of omleidingen aangegeven. 

Meer informatie over het baggeren
Voor vragen of opmerkingen over de uitvoering van de 
werkzaamheden kunt u contact opnemen met uitvoerder Stijn 
Ploegmakers van Vissers Ploegmakers B.V., 0413 - 21 21 68.

18 NOVEMBER DAG VAN DE ONDERNEMER 

De landelijke “Dag van de Ondernemer” staat voor de deur. 
De gemeente is trots op haar ondernemers en wil hen bedanken 
voor hun inzet. 

Omdat de gemeente vijf jaar bestaat, willen we dit op een 
bijzondere manier met u vieren met een gezamenlijk ontbijt, een 
inspirerende en interactieve ‘omdenkclinic’ door het team van 
Omdenken én een aantal themasessies. 

Aanmelden
Kijk voor meer informatie en aanmelden op  
www.meierijstad.nl/ondernemersontbijt.
 

GEVONDEN OF VERLOREN VOORWERPEN

Hebt u iets gevonden? Dan kunt u dit registreren 
via de website van iLost (www.ilost.co/nl/org/
gemeente-meierijstad). Mocht u nog vragen 
hebben, neem dan contact met ons op via 
telefoonnummer 14 0413.

Bent u iets kwijt?
Dan kunt u dit niet via iLost registreren. U kunt wel via  
www.ilost.co/nl/org/gemeente-meierijstad achterhalen of uw 
voorwerp gevonden is. Zoek naar gevonden voorwerpen. 
Voorwerp niet gevonden op de website van iLost? Probeer het 
later nog eens. Soms duurt het enkele dagen voordat je item door 
iemand wordt gevonden.

Is uw voorwerp gevonden dan kunt u deze ophalen of laten 
verzenden. De verzendkosten betaalt u zelf. Komt u persoonlijk 
uw voorwerp ophalen, neem dan het registratienummer mee en 
uw identiteitsbewijs. U ontvangt uw registratienummer per mail, 
nadat vast is komen te staan dat u de eigenaar bent.
Als het gaat om diefstal, dan moet u aangifte doen bij de politie.

ID-kaart of rijbewijs of paspoort
Is uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) kwijt of 
gestolen? Maak een afspraak bij de gemeente. Aan de balie 
vult u een verklaring van vermissing in. Daarna kunt u direct uw 
nieuwe document aanvragen. U hoeft geen aangifte bij de politie 
te doen. Vindt u alsnog uw oude document? Lever dit dan in bij 
de gemeente.

Fiets gevonden? 
Dan kunt u daarvan ook een melding doen bij www.ilost.co/nl/
org/gemeente-meierijstad

NIEUWE IDEEËNFONDS

Het nieuwe ideeënfonds is in het leven geroepen om waardevolle 
ideeën financieel te ondersteunen. Inwoners uit de gemeente 
Meierijstad kunnen hiervoor innovatieve ideeën indienen bij de 
gemeente. 

Initiatieven kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige 
bijdrage van 50% van de totale kosten met een maximum van  
€ 10.000,-. De gemeente heeft in totaal € 50.000,- ter beschikking 
voor initiatieven vanuit het nieuwe ideeënfonds. Stuur een 
begroting van de totale kosten mee met de aanvraag.

Voor het indienen van initiatieven gelden onderstaande 
spelregels.
- Het initiatief mag betrekking hebben op onderzoek, 

experimenteren en/of uitvoeren van een pilot.
-  Het initiatief wordt opgezet voor een groep van inwoners 

binnen de gemeente Meierijstad.
-  Het is een voordeel als onderwijsinstellingen, de overheid en 

ondernemers betrokken worden in het idee of het initiatief.

Voor meer informatie en aanmelden van een 
idee kunt u terecht op onze website  
www.meierijstad.nl/ideeenfonds.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
Hool 1 te Erp wijzigen van een luchtwasser en 

milieu-neutrale melding 
Hoogstraat 6 te Erp renoveren van een dak
Vlasven 30 uitbreiden van een woning
Lobeliastraat 16 realiseren van een inrit
Hoogven 11 te Erp bouwen van een loods
Melkerstraat 1 te Erp realiseren van een 

kinderdagverblijf in een bestaand 
schoolgebouw

Kastanjestraat 9 plaatsen van een dakkapel en het 
aanbouwen van een garage

Wolgastraat 65 realiseren van een aanbouw
Herenakker 3 plaatsen van een woonunit
Buitendreef 77 realiseren van een garage/

buitenberging met een overkapping
Boterweg 26 te Erp verlengen van een reeds vergund 

gebouw
Willibrordushoek 4 B bouwen van een woning
Udenseweg 
(ongenummerd ) 

plaatsen van 24 tijdelijke 
flexwoningen

Evenementenvergunningen
Kloosterkwartier 17 november t/m 20 november  

Beeldende Audioroute THUIS
Markt 27 19 november tot 6 januari 2023 

overkapping tijdens WK voetbal en 
ijsbaan

Markt 30 10 Jaar Fellows & Friends 25 en 26 
november

Corsica 15 26 november Maiscross 
Meierijstad

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunningen
Hoofdstraat 21 transformeren van een pand
De Houtwal 3B bouwen van een tuinberging
Wilbert Kerkhofstraat 12 
te Erp

plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

Zeven Eikenlaan 48 verplaatsen van een binnendeur
Donauring 81 realiseren van een dakkapel
Voltaweg 18 realiseren van een inrit

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING

De Scheifelaar 572 A plaatsen van een stacaravan

VERDAGINGSBESLUITEN

Kruigenstraat 19  bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Boerdonksedijk 16 te 
Erp

plaatsen van zonnepanelen op een 
grasland

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Beeke 12 te Erp veranderen van een type B 
inrichting naar een type C 
inrichting 

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 

Inloopvoorziening

We helpen je met o.a.:
Je papieren op orde krijgen
Een lastige brief begrijpen
Ondersteuning bij het invullen van formulieren
Doorverwijzen naar de juiste instantie
Informatievertrekking d.m.v. themabijeenkomsten
Luisterend oor bij financiële zorgen

Dinsdag 

14.00-16.00 uur

 

De Bibliotheek

Markt 1 in Veghel

Kom langs bij Geld & Zo. Afspraak maken is niet nodig!

088-3742525
info@ons-welzijn.nl
www.ons-welzijn.nl


