
BEELDVORMENDE AVOND 24 NOVEMBER 

Doel van de beeldvormende 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. 

Op het programma: 

Startgesprek participatie in relatie tot de Omgevingsvisie
Hoe komt het participatietraject totstandkoming omgevingsvisie 
Meierijstad eruit te zien? Hoe ziet de beoogde doorstart er uit?

Inkoop huishoudelijke verzorging per 1 januari 2024
Ontwikkelingen zoals toenemende 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?

Meepraten?
Tijdens de beeldvormende avond kunnen belangstellenden 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. 
Aanvang: 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. 

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN 
BEDRIJFSVOERING 1 DECEMBER

Doel van de commissievergaderingen is om advies uit te brengen 
aan de gemeenteraad hoe de agendapunten te behandelen 
(hamer- of bespreekstuk).  De gemeenteraad neemt op 15  
december over de agendapunten een besluit. 

Op de agenda: 
• Belastingverordeningen Meierijstad 2023
• Bestemmingsplan ‘Foodpark Veghel 2021, fase 4’
• Verordening tot wijziging van de Verordening 

Adviescommissie omgevingskwaliteit Meierijstad 
(1e wijzigingsverordening) en benoemen voorzitter 
en (plaatsvervangende) leden Adviescommissie 
Omgevingskwaliteit Meierijstad

• Bestemmingsplan ‘Vossenberg/Bloemenwijk te Schijndel’
• Bestemmingsplan ‘Vlagheide 8a te Schijndel’
• Bestemmingsplan ‘De Bresser 26, Zijtaart’ *

• Bestemmingsplan ‘Dijksteegje 46 en ongenummerd, 
• Sint-Oedenrode’ *
• Bestemmingsplan ‘Morschehoef 1 Erp’ *
• Geactualiseerd Masterplan Veghels Buiten, deelgebied 

Noordoost
• Vervolgtraject haalbaarheidsonderzoek woningbouw 
• Wvg-locatie Schijndel

* De agendacommissie heeft bepaald om deze 
punten aan te merken als hamerstuk. Voor deze 
punten geldt geen spreektijd, tenzij een inspreker 
en/of een fractie zich hiervoor heeft gemeld. 
Raadpleeg voor de actuele stand van zaken 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 1 DECEMBER

Op de agenda: 
• Opvang en huisvesting vluchtelingen, asielzoekers en 

statushouders
• Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026

INSPREKEN

Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Neem dan 
contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 14 
0413). Aanmelding is mogelijk tot 30 november, 12.00 uur. De 
spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

24 november:      Beeldvormende avond                                                                                                         
1 december:        Commissies                                                                                                                        
15 december:      Raadsvergadering

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende avonden 
weten? Kijk dan op 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.
   

AGENDA 

10 december: Filmfestival voor vrijwilligers
10 december: Verkoopdag gemeentelijke kunstwerken 

GRONDUITGIFTE DOOR GEMEENTE

De gemeente is van plan om gemeentegrond uit te geven, namelijk 
de verkoop van een groen- en reststrook aan de Hermalen 7 in 
Schijndel.

Meer informatie vindt u op www.meierijstad.nl/uitgiftegrond. 
Vragen  over het plan?   Neem dan voor 14 december 2022 
contact op met de gemeente door een e-mail te 
sturen aan grondzaken@meierijstad.nl. Zijn er 
binnen die termijn geen reacties gekomen, dan 
gaat de gemeente het voornemen tot uitgifte 
uitvoeren. 

GEMEENTE MEIERIJSTAD BEDANKT HAAR 
VRIJWILLIGERS

Als gemeente Meierijstad zijn we erg trots op de vrijwilligers 
binnen onze gemeente. En we willen hen graag persoonlijk 
bedanken door gratis kaartjes voor een film aan te bieden. 
Vrijwilligers zijn enorm belangrijk in onze samenleving. Er 
gebeurt in Meierijstad ontzettend veel dankzij onze vrijwilligers. 
Vrijwilligers die zich inzetten voor hun medemens, meehelpen bij 
activiteiten of meehelpen bij het vele werk binnen een vereniging. 

Wij nodigen alle vrijwilligers binnen Meierijstad uit voor een 
filmfestival in theater De Blauwe Kei in Veghel. Het festival is op 
zaterdag 10 december 2022. Vrijwilligers krijgen 1 vrijkaartje en 
kunnen kiezen uit drie actuele films. 

Scene Ticket to Paradise

De drie films waaruit men kan kiezen op 10 december:
• Silence Of The Tides - 13.00 uur
• Ticket To Paradise - 16.00 uur
• Bullet Train - 20.00 uur

Actiecode
Alle vrijwilligersorganisaties van Meierijstad 
hebben per mail een persoonlijke uitnodiging met 
een actiecode ontvangen. Reserveren voor een 
film kan via www.blauwekei.nl/vrijwilligersdag. 

Heeft uw vrijwilligersorganisatie geen actiecode ontvangen? Laat 
het dan weten via e-mail vrijwilligersdag@meierijstad.nl onder 
vermelding van vrijwilligersdag 2022 of telefonisch via 14 0413.

TER INZAGE ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
PASTOOR SMITSSTRAAT 1A OLLAND

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Pastoor Smitsstraat 1A Olland’ 
ligt vanaf donderdag 24 november tot donderdag 5 januari 2023 
ter inzage in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel.

Aan de Pastoor Smitsstraat 1A in Olland (tussen nummers 1 
en 3) ligt een braakliggend perceel (kadastraal perceel Sint 
Oedenrode, sectie I, nummer 6973) waarop een kleine schuur 
staat. De initiatiefnemer heeft de wens dit perceel een nieuwe 
invulling te geven het bouwen van een vrijstaande woning.

Op het braakliggend perceel rust volgens het bestemmingsplan 
‘Olland’  een woonbestemming, maar er is geen bouwvlak 
opgenomen. Het initiatief zou dan op basis van het huidige 
bestemmingsplan niet mogelijk zijn.

Raadpleeg de volledige bekendmaking op  
www.officielebekendmakingen.nl om een 
zienswijze in te stellen tegen het ontwerp 
bestemmingsplan. 

WIE VERDIENT DE WAARDERINGSPRIJS 
MEEDOEN IN MEIERIJSTAD ?

De gemeente vindt het belangrijk dat elke inwoner, ongeacht 
lichamelijke of geestelijke beperking, herkomst, culturele 
achtergrond, geaardheid of religie mee kan doen.
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Organisaties, verenigingen, vrijwilligers of ondernemers die zich 
inzetten voor onze inwoners willen we graag op een bijzondere manier 
in het zonnetje zetten. Daarom hebben we de Waarderingsprijs 
Meedoen in Meierijstad, een kunstwerk, laten ontwerpen.

Met deze prijs spreken we onze waardering uit. En we willen zo 
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.

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

Wie hebben de prijs al gekregen?
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. 

10 DECEMBER GEMEENTELIJKE 
KUNSTCOLLECTIE VERKOOP AAN INWONERS

Stichting Onterfd Goed organiseert samen met de gemeente een 
verkoopdag van de boventallige kunstwerken uit de gemeentelijke 
kunstcollectie speciaal voor inwoners van Meierijstad. 

Deze kunstverkoop vindt plaats op zaterdag 10 december tussen 
11.00 en 16.00 uur in de Koekbouw, Verlengde Noordkade 14 in 
Veghel. Heeft u belangstelling? Of wilt u gewoon komen kijken? 
Als inwoner van Meierijstad bent u van harte welkom.

De gemeente heeft een rijke kunstcollectie. Deze is ondergebracht 
in het RAADhuis in Schijndel. Daar is een vaste presentatie en 
een depot, waarvan een gedeelte voor publiek toegankelijk is. Het 
depot biedt echter niet voldoende plaats om álle kunstwerken van 
de drie voormalige gemeenten te bewaren. Daarom is op grond van 
een aantal criteria een kerncollectie vastgesteld. De werken die 
tot de kerncollectie behoren, blijven in de gemeentelijke collectie. 
Voor de overige kunstwerken zoeken we een herbestemming. De 
Stichting Onterfd Goed helpt de gemeente daarbij.

Deze stichting is gespecialiseerd in het herbestemmen van kunst. 
De collectie wordt geprijsd volgens de normale criteria van Onterfd 
Goed. Prijzen worden bepaald door een drietal commissieleden, 
gespecialiseerd in kunst. Op deze prijs krijgen inwoners van 
Meierijstad 40% korting. Een overzicht van de te 
verkopen kunstwerken vindt u op onze website  
www.meierijstad.nl/onterfdgoed (via bijgaande 
QR code).

VOORKOM EEN VASTGEVROREN CONTAINER

De dagen en nachten worden weer kouder. De kans op vorst 
neemt toe. Door vorst kan het voorkomen dat uw container niet 
helemaal geleegd wordt, omdat het afval vastgevroren zit. Dit 
gebeurt vooral bij het GFT-afval, maar kan ook voorkomen bij 
het restafval. Wanneer het afval bevriest, komt het niet goed los 
tijdens het legen.

Hieronder enkele tips:
• Gebruik vuilniszakken voor uw restafval. Gooi zo min 

mogelijk afval los in de container.
• Leg een stuk oud papier op de bodem van uw container om 

te voorkomen dat afval vastvriest.
• Voorkom het vastvriezen van uw deksel door deze op een 

kiertje te laten staan met behulp van een klein voorwerp.
• Plaats uw container op een vorstvrije plaats, bijvoorbeeld 

onder een afdak en/of een locatie uit de wind.
• Bied uw container bij voorkeur ’s ochtends aan in plaats van 

de avond ervoor, uiterlijk voor 07:00 uur.
• Als uw terrein schoon (en vorstvrij) is, kunnen chauffeurs 

altijd snel en veilig uw container(s) legen.

Niet doen:
• Gooi geen nat afval in uw container. Laat uw keukenafval zo 

veel mogelijk uitlekken voor u het in de GFT container gooit.
• Duw het afval niet aan. Zo kan het aan de onderkant of 

zijkanten van de container blijven zitten en valt de inhoud 
tijdens het legen niet uit de container.

• Steek voorzichtig met een schep langs de binnenkant van 
de container om het afval ‘los’ te scheppen.

De afvalinzamelaar komt niet terug voor containers waarbij afval 
door bevriezing is achtergebleven.

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN MEIERIJSTAD 
ZOEKT 3 NIEUWE LEDEN EN EEN NOTULIST

De gemeente kent sinds 2017 een Adviesraad Sociaal Domein. 
In deze raad geven inwoners gevraagd en ongevraagd advies 
aan het college van B&W over Jeugd, Onderwijs, Participatie, 
Migratie,  Geestelijke Gezondheidszorg en Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning.

In de adviesraad zijn 4 vacatures ontstaan. De adviesraad zoekt 
enthousiaste en maatschappelijk betrokken kandidaten, die mee 
willen denken en inhoud willen geven aan burgerparticipatie. 

Op dit moment zijn er de volgende vacatures:
• Lid ASD met aandachtsgebied Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) en GGZ
• Lid ASD met aandachtsgebied Participatie en Migratie
• Lid ASD die zich bezig houdt met beheer van de website en 

social media
• Notulist 

Functie-eisen
 - U heeft affiniteit met bovengenoemde aandachtgebieden
 - U staat open voor signalen uit de samenleving en deze 

signalen (samen met de collega’s in de raad) weet te vertalen 
naar adviezen die het individuele belang overstijgen. 

 - U bent sociaal, collegiaal en respectvol en kunt in een groep 
samenwerken.

 - U bent geen raadslid of burgercommissielid

Wat wordt geboden?
Naast zinvol en interessant vrijwilligerswerk, bestaat de 
mogelijkheid tot scholing in het Sociaal Domein. Daarnaast 
ontvangt u een onkostenvergoeding.

Meer informatie of reageren?
Voor meer informatie: www.asdmeierijstad.nl of 
mail of bel met Emmely Bunk 06-18910305 of 
voorzitter@asdmeierijstad.nl.

Is uw belangstelling gewekt? Stuur dan een mail voor 8 december 
2022 aan info@asdmeierijstad.nl.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
Sluisstraat 8A bouwen van een erker

Trentweg 27 te Erp veranderen van een pand naar div. 
functies

Hurkske 13 te Erp verbouwen van een woonhuis
Molentiend 2 te Erp plaatsen van zonnepanelen op een 

rijksmonument
De Scheifelaar 570 bouwen van een woning met 

aanbouw en het aanleggen van 
een inrit

Venkellaar 37 plaatsen van een carport
Vogelenzang 4 te Erp bouwen van een woning
Hubertshoeve 1A bouwen van een woning
De Amert 603 plaatsen van 2 onverlichte 

gevelteksten, 4 stuks onverlichte 
pandnummering en 1 onverlichte 
zuil

Hertog Janstraat 44-66  wijzigen van de bestemming van 
maatschappelijk naar wonen

Dominicus van 
Ophovenstraat 80 

plaatsen van een tuinhuis met 
overkapping

Blankenburg 2-4 realiseren van nieuwe 
zonnepanelen met bijbehorende 
bouwwerken en het legaliseren 
van bestaande zonnepanelen en 
bijbehorende bouwwerken

Achterbolst 44 te Erp plaatsen van een woonunit
Burg. Völkerstraat 1 verbouwen van een woning
Markt 10 bouwen van een 

appartementengebouw
diverse locaties in 
Meierijstad

kappen van 86 bomen

Buiten behandeling
De Scheifelaar 552 plaatsen van een tijdelijke woonunit

Evenementenvergunningen
Kerkstraat en omgeving 
te Erp

20 februari 2023 carnavalsoptocht 
uilen van Empeldonk

Vlasven 90 10 december 2022 dance e-ven-t

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunningen
Marconiweg 1 verbouwen van een pand
Ketelven 3 vergroten van een woning
Pater van den Elsenlaan 
4C  

bouwen van een bedrijfsruimte

De Voortstraat 6 verbouwen van een woning
Leo van der 
Weijdenstraat 8 

aanbrengen van gevelreclame

Elbestraat 25 plaatsen van een overkapping
Vincent van Goghstraat 
9 

aanleggen van een extra inrit

Goordonksedijk 15 verbouwen van de bestaande 
woonboerderij

Evenementenvergunningen
Corsica 15 26 november - Maiscross Meierijstad
Vlasven 90 10 december - Dance e-ven-t

Collectevergunning
Gehele kern 26 maart t/m 2 april 2023 collecte 

goede doelen week Veghel

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

Trentweg 27 te Erp veranderen van opslagruimte 
naar woonruimte, veranderen van 
werkplaats naar woonhuis, het 
oprichten van woonruimte en het 
plaatsen van een opslagcontainer 
en container  

VERDAGINGSBESLUITEN

Antoniusstraat te Erp 
Bouwnummer 1 t/m 23

bouwen van 23 woningen

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


