GEMEENTE MEIERIJSTAD NIEUWS

INSPREKEN

AGENDACOMMISSIE 17 NOVEMBER
3 Kolommen van 91,3 mm breed
De agendacommissie stelt
de vergadercyclus
Lettertype
Arial Regular van december vast.
Men bespreekt dan de voorlopige
agenda’s
van de commissies
Platte tekst
9 pt
(1 december) en de raad (15
december)
en
stelt
interlinie 12 pt
deze vast.
De vergaderstukken
te vinden
Subkop
Arial Regular 9 pt zijn
interlinie
13 hoofdletter
op www.meierijstad.nl/vergaderkalender.
Let
achtergrond blauw zoals voorbeeld
op: het gaat om concepten. Wijzigingen zijn niet
uitgesloten.

BEELDVORMENDE
24 NOVEMBER
NIEUWS UIT AVOND
DE RAAD
Doel van de avond is om informatie op te halen. Ook is er ruimte
om met elkaar van gedachten te wisselen. Er worden deze avond
geen besluiten genomen.
BENOEMING
LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD
Op het
programma:

Startgesprek participatie in relatie tot de Omgevingsvisie
Hoe komt het participatietraject voor de totstandkoming van de
omgevingsvisie Meierijstad eruit te zien? Hoe ziet de beoogde
doorstart er uit?
Inkoop huishoudelijke verzorging per 1-1-2024
NIEUWSzoals
UITtoenemende
DE BUURT
Ontwikkelingen
kosten, grotere toestroom
van klanten en wachtlijsten vragen om een gesprek. Voor
welke uitdagingen staan we? Welke keuzes moeten we per 1
januari 2024 maken voor de nieuwe inkoop van huishoudelijke
verzorging?
Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode
Hoe zien het proces en de vervolgstappen er uit om te komen tot
optimalisatie van het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode? Voor
meer informatie kunt u verderop deze pagina meer lezen.

VRAAG VAN DE WEEK

Wilt u op één van deze onderwerpen of een ander onderwerp
inspreken? Neem dan contact op met de griffie (e-mail
griffie@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding is mogelijk tot
23 november, 12.00 uur. De spreektijd is maximaal vijf minuten
per spreker.

MEEPRATEN?
Belangstellenden kunnen op de publieke tribune meepraten. Ook
de kijkers thuis kunnen vragen stellen en/of reageren via een
sms of WhatsApp bericht. Het telefoonnummer verschijnt tijdens
de livestream in beeld.

BIJWONEN BIJEENKOMST / LIVESTREAM
De beeldvormende avond is openbaar en in het bestuurscentrum
van Meierijstad, Burg. Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode.
Aanvangstijd is 19.30 uur. U bent van harte welkom om de
bijeenkomst bij te wonen. U kunt de bijeenkomst ook thuis live
volgen via de livestream www.meierijstad.nl/videoregistraties.
De vergadering is ook terug te kijken.

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE
17 november:
24 november:
1 december:
15 december:

Agendacommissie
Beeldvormende avond
Commissies
Raadsvergadering

INFORMATIE GRIFFIE
Wilt u meer weten over de raad, commissies en beeldvormende
avonden? Kijk eens op de www.meierijstad.nl/vergaderkalender.
Daar vindt u informatie over de gemeenteraad, raadsleden,
burgercommissieleden,
raadsbijeenkomsten,
uitzendingen
raadsbijeenkomsten etc.
Hebt u vragen? Neem dan contact op met de griffie, telefoon
14 0413 of e-mail griffie@meierijstad.nl.

Zij kunnen op de publieke tribune meepraten.
Ook de kijkers thuis kunnen vragen stellen en/of
reageren via een sms of WhatsApp bericht. Het
telefoonnummer verschijnt tijdens de livestream
via www.meierijstad.nl/videoregistraties in beeld.
De gemeenteraad vindt inspraak van omwonenden een belangrijk
onderdeel in de te zetten vervolgstappen. We komen daarom op
een later moment ook nog apart bij de omwonenden terug om
van hen horen wat zij belangrijk vinden.

MANTELZORGERS, BEDANKT VOOR JULLIE INZET!
Afgelopen woensdag en donderdag zijn in het kader van de
jaarlijkse mantelzorgdag 2300 mantelzorgers in Meierijstad in
het zonnetje gezet met een mantelzorgcadeau bestaande uit
producten van diverse lokale winkeliers.
Ruim 70 vrijwilligers hielpen met het inpakken van de pakketjes,
het uitreiken en bezorgen van de cadeaus.
In Veghel zijn de cadeaus thuisbezorgd door de vrijwilligers.
In Schijndel en Sint-Oedenrode konden de mantelzorgers hun
cadeau ophalen in het bestuurscentrum en in het Spectrum.
Wethouder Rik Compagne: “Het is mooi om één keer per jaar
als gemeente en als welzijnsorganisaties, tijdens de Dag van de
Mantelzorg, even de schijnwerpers te plaatsen op ál die mensen
die het hele jaar door zorgen voor een ander. Mantelzorgers zijn
onmisbaar voor de samenleving”.
De gemeente wil alle vrijwilligers en de mantelzorgers heel
hartelijk danken voor hun inzet!
Meer informatie
Herkent u zich als mantelzorger en wilt u zich ook inschrijven?
Hebt u vragen of behoefte aan een luisterend oor? Neem dan
gerust contact op:
Voor Schijndel en Sint-Oedenrode via 073-5441400 of
mantelzorg@welzijndemeierij.nl.
Voor Veghel: via 088-3742525 of mantelzorgveghel@ons-welzijn.nl.

OVERIG NIEUWS
TOEKOMST BESTUURSCENTRUM SINT-OEDENRODE

Bestuurscentrum in Sint-Oedenrode

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

Jongerenambassadeurs Meierijstad
Hoe invulling te geven aan jongerenparticipatie binnen de
gemeente Meierijstad? Een aantal jongeren heeft hiervoor
een plan opgesteld. Bedoeling is om hierover met elkaar van
gedachten te wisselen.

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

Tijdens de beeldvormende avond op 24 november delen wij met
de gemeenteraad de onderzoeksresultaten over de toekomstige
invulling van het bestuurscentrum (het voormalig gemeentehuis)
in Sint-Oedenrode.
Het bestuurscentrum staat sinds de fusie in 2017 gedeeltelijk
leeg en heeft met hoge exploitatielasten te maken. Eind 2021
besloot de gemeenteraad dat het bestuurscentrum in ieder
geval intact blijft voor de huisvesting van de gemeenteraad en
het klantencontactcentrum. Voor de bestemming van het hele
gebouw is een onderzoek ingesteld. Op 24 november worden de
resultaten gedeeld met de gemeenteraad, zoals de mogelijkheden
voor de invulling van het pand. Zowel voor gemeentelijke gebruik
als voor gebruik door anderen.
.
Naast het informeren van de gemeenteraad komen op de
beeldvormende avond ook de vervolgstappen aan bod. Er
worden deze avond nog geen besluiten genomen.

21 - 25 NOVEMBER ERPSE BRUG BIJ KELDONK
GEHEEL AFGESLOTEN
Rijkswaterstaat gaat de slijtlaag en het asfalt van het brugdek van
de Erpse brug over de Zuid-Willemsvaart bij Keldonk vervangen.

Belangstellenden zijn welkom om bij deze beeldvormende avond
aanwezig te zijn.
© Rijkswaterstaat- Studio Retouched

Daarom is de brug van maandag 21 november 07:00 uur tot vrijdag
25 november 18:00 uur volledig afgesloten voor álle wegverkeer,
dus ook fietsers en voetgangers. Er worden omleidingsroutes
ingesteld voor de verschillende groepen weggebruikers.
Contactgegevens aannemer
Aannemer Van Doorn voert de werkzaamheden uit. De
contactpersoon tijdens de werkzaamheden is Nico van der Hilst:
06-43 97 65 65.
Mogelijk kunnen de werkzaamheden door weersomstandigheden
niet doorgaan op de geplande dagen. Dan wordt er een andere
uitvoeringsperiode gepland en gecommuniceerd.

ONDERHOUD AAN SLOTEN EN WATERPARTIJEN
Het in 2020 geharmoniseerd beleid kent voor het jaar 2022 een
aantal wijzigingen.
Het extra oppervlak te maaien sloten en waterpartijen en de
extra tijd die daarvoor nodig is, zijn de grootste wijzigingen. In de
praktijk betekent dit dat we het onderhoud op ons nemen van het
overgrote deel van de sloten en waterpartijen, waar de gemeente
eigenaar en/of mede eigenaar van is.
In de praktijk
Een machinepark van de aannemers is op diverse locaties
verspreid over Meierijstad zichtbaar. De bewerkingen vinden
niet altijd in één enkele werkgang plaats. Bij het onderhoud
van watergangen en waterpartijen vinden veelal een drietal
werkgangen plaats. U komt de machines en medewerkers dan
ook veelvuldig op de openbare wegen tegen.

Data werkzaamheden
In november en december voeren we deze werkzaamheden
uit. Voor een gedeelte van het te maaien oppervlakte, sloten en
waterpartijen is de schouwdatum van het Waterschap leidend.

Het college zet de komende jaren in op:
• Woningbouwversnelling met betaalbare huisvesting
voor jongeren, onder andere via een starterslening.
Voor ouderen stimuleert het college - samen met partners dat ouderen langer thuis kunnen wonen.
Ook is er aandacht voor huisvesting van arbeidskrachten.
Het college wil een welstandsarme gemeente zijn, zodat
procedures eenvoudiger en verkort worden.
• Duurzaamheid; er wordt geïnvesteerd in LED voor
de openbare verlichting en het verduurzamen van
evenementenlocaties. Er staan 40 projecten op de rol op
het terrein van duurzaamheid, die samen zorgen voor
minder verbruik en tot het (meer) opwekken van energie.
Plannen voor de bedrijventerreinen zijn in voorbereiding.
• Realisatie van het Omnipark in Erp; daarvoor trekt het
college de komende jaren 20 miljoen uit en voor het
Bestuurscentrum in Sint-Oedenrode ruim 6 miljoen.
Het college roept gemeenteraad, inwoners, ondernemers, de
verenigingen, organisaties en instellingen op om vooral mee te
blijven denken, in gesprek of debat te gaan en te blijven. Over
beleid, over de uitvoering daarvan of over de kansen die niet
gemist mogen worden.
Uiteindelijk is het aan de inwoners van Meierijstad en de
gemeenteraad om te beoordelen of de inspanningen het beoogde
resultaat opleveren.
De complete inhoud van het
collegewerkprogramma kunt u vinden via:
www.meierijstad.nl/mijlpalen

ENERGIELOKET MEIERIJSTAD
Sinds 1 november is ons energieloket Brabant Woont Slim
vernieuwd. Brabant Woont Slim is dé plek voor vragen over
energie besparen en het verduurzamen van uw huis. Het digitale
loket https://brabantwoontslim.nl/meierijstad biedt praktische
informatie en tips, inzicht in verschillende financierings- en
subsidiemogelijkheden. U kunt er ook een gratis
adviesgesprek met een energiecoach aan huis
regelen. Wilt u liever telefonisch uw vraag stellen,
dan kan vijf dagen per week via telefoonnummer
085-0410070 .

Hebt u klachten of vragen? Maak dan een melding
via www.meierijstad.nl/melden of via de Mijngemeente app.
Op bijgaande kaart ziet u de planning van het
onderhoud van de sloten https://ap.lc/h5V4S

COLLEGEWERKPROGRAMMA 2023-2026
‘THUIS IN MEIERIJSTAD’
Thuis in Meierijstad is de titel van het nieuwe
collegewerkprogramma. Thuis staat vooral voor verbondenheid
met inwoners, ondernemers, verenigingen, organisaties
en instellingen die actief zijn in Meierijstad. Maar ook met andere
gemeenten en partners in de regio of daarbuiten. Thuis, want
het is goed en veilig wonen, werken en leven in Meierijstad. Het
college vindt het belangrijk dat iedereen in Meierijstad zich thuis
voelt, kan en mag meedoen.

Het college van Burgemeester en Wethouders, bestaande uit: (van
links naar rechts): Wethouders Jan Goijaarts, Rik Compagne, Menno
Roozendaal, gemeentesecretaris Marijke Wilms, wethouders Jan van
Burgsteden, Johan van Gerwen en burgemeester Kees van Rooij.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN
Omgevingsvergunningen
Wilbert Kerkhofstraat
R1728 te Erp

bouwen van een woning

Eisenhowerweg 23

verbreden van de inrit

Eisenhowerweg 23

plaatsen van een opslagcontainer

De Omgang 58

plaatsen van openslaande deuren
in de garage

Stadhuisplein 86

toevoegen van reclame

A50

plaatsen van een LED
reclamemast van 30 meter hoog

Margrietstraat 30 te Erp

aanbouwen van een bijkeuken
en eetkamer, plaatsen van
zonnepanelen en het plaatsen van
kozijnen

Pater Visserslaan 16

bouwen van een loods en een
vergunningsvrije overkapping

Pastoor van
Schijndelstraat 27 te Erp

aanleggen van een inrit/uitrit

Evenementenvergunning
Markt

11 december t/m 8 januari 2023
nevenactiviteiten horeca bij Veghel
on ice

Markt

17 t/m 21 februari 2023 carnaval

Standplaatsenvergunning
Centrum Keldonk

18 februari 2023 verkopen van
Vietnamese loempia’s tijdens
carnavalsoptocht

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Wie voert dit werk uit?
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.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze
website https://ap.lc/TKZ6X

liefst 5670 bomen en bosplantsoen geplant; dat is véel meer dan
in 2021 toen er 2000 stuks de grond ingingen. De soorten die
geplant worden zijn: linde, hazelaar, wilg, vlier, esdoorn, grove
den, lijsterbes, krent beuk, kardinaalsmuts, tamme kastanje,
liguster, wilde appel, hulst, Honds roos, berk, sleedoorn, wilde
kers en de veld esdoorn.

Omgevingsvergunningen

BOOMFEESTDAG
Vandaag, woensdag 16 november is het weer Nationale
Boomfeestdag. Zoals ieder jaar nodigen we hier de kinderen
van groep 8 van diverse basisscholen voor uit. De gemeente
organiseert dit jaar samen met IVN Sint-Oedenrode, de buitendienst
van de gemeente en een aannemer op twee locaties de
plantwerkzaamheden: Sonseweg in Nijnsel en het Heiligt in Veghel.
Het thema voor 2022 is “(met) Bomen Werken!”
Het doel van de jaarlijkse Nationale Boomfeestdag is kort en
krachtig: Kinderen betrekken bij het gemeentelijk groen en ze de
waarde van groen laten inzien.
Bomen zijn belangrijk in het tegengaan van klimaatverandering.
Dat is logisch, want bomen houden water vast, brengen
verkoeling, filteren schadelijke stoffen uit de lucht en leveren
voedsel, leefruimte en bescherming aan allerlei planten en
dieren. Kortom: bomen werken voor een gezond klimaat!
Maar het planten van meer bomen vereist ook mankracht.
Er is een grote behoefte aan vakmensen voor het kweken en
verzorgen van de bomen in steden, dorpen en bossen. Door het
enthousiast maken van kinderen voor het vak komen er hopelijk in
de toekomst extra handen beschikbaar in de boomkwekerijsector,
zodat een nieuwe generatie kinderen ook weer voldoende bomen
kan planten. Daarom gaat de gemeente Meierijstad nu samen
met de kinderen en vrijwilligers bomen en bosplantsoen planten.

© twitter boomfeestdag
Soorten bomen, struiken en bosplantsoen
Op de twee locaties in Nijnsel en Veghel worden in totaal maar

Hoofdstraat 52

Shoarma & Döner King

De Langedonk 1

bouwen van een kindcentrum

De Houtwal 2

bouwen van een woning

Clausstraat 5 te Erp

verbouwen van een woning

Erpseweg 3

bouwen van een overkapping

Kruigenstraat 27

bouwen van een woning en het
aanleggen van een inrit

Rembrandtlaan 90

verbouwen van een woning

Gebruik gemeentegrond
Sluisstraat 46

7 november t/m 6 maart 2023
afzetten voetpad ten behoeve van
bouwwerkzaamheden

De Bunders 138

17 november 2022 plaatsen
van een hoogwerker tbv
werkzaamheden aan glasvezel
huisaansluiting

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
Hoogstraat 11 te Erp

opslaan van materieel in een te
bouwen loods

VERDAGINGSBESLUITEN
Herenakker
ongenummerd (N2862)

bouwen van een woning

Kerkstraat 31 te Erp

aanleggen van zonnepanelen

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

