
TERUGBLIK COMMISSIES 

Bent u benieuwd hoe de commissies (1 december) verlopen 
zijn? Wilt u weten wat er besproken is? U kunt de vergaderingen 
terugkijken via www.meierijstad.nl/videoregistraties

RAADSVERGADERING 15 DECEMBER 

De raad neemt op 15 december een besluit over de onderwerpen 
die in de commissies (1 december) besproken zijn. De commissies 
hebben advies uitgebracht 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 is 
ingediend. 

Amendementen en moties kunt u vinden op www.meierijstad.nl/
vergaderkalender.

Op de agenda staat:

Tijdelijke toelating raadslid
Mevrouw Heisterkamp wordt, in verband met het 
zwangerschapsverlof van mevrouw Kerkhof-Ulehake, tijdelijk 
benoemd als raadslid voor de fractie HIER. 

Benoeming burgercommissielid
Voorstel is om mevrouw Van den Bosch (fractie Forum voor 
Democratie) te benoemen als burgercommissielid. Over het 
voorstel tot benoeming wordt schriftelijk gestemd. 

Hamerstukken
• Bestemmingsplan ‘De Bresser 26, Zijtaart’
• Bestemmingsplan ‘Dijksteegje 46 en ongenummerd,  

Sint-Oedenrode’
• Bestemmingsplan ‘Morschehoef 1 Erp’
• 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’
• Vervolgtraject haalbaarheidsonderzoek woningbouw Wvg-

locatie Schijndel.
• Opvang en huisvesting vluchtelingen, asielzoekers en 

statushouders.
• Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026

Bespreekstukken 
• Belastingverordeningen Meierijstad 2023
• Geactualiseerd Masterplan Veghels Buiten, deelgebied 

Noordoost
• Motie vreemd aan de orde CDA, HIER, VVD, PvdA-

GroenLinks en D66: Groene Hart Mariaheide

BIJWONEN BIJEENKOMST / LIVESTREAM

De raadsvergadering is openbaar en vindt plaats 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. 

UIT DE RAAD GELICHT

Integraal Veiligheidsbeleid 
Eenmaal per vier jaar stelt de raad een veiligheidsplan vast, 
met daarin de visie, strategische doelen, uitgangspunten en 
prioriteiten op gebied van veiligheid. Het coalitieakkoord Thuis 
in Meierijstad zet sterk in op preventie en vroegsignalering en 
kiest als speerpunten cyberveiligheid, het tegengaan van (drugs)
criminaliteit, ondermijning en het voorkomen dat jongeren het 
verkeerde pad op gaan. 
Binnen het basisteam Meierij wordt op het gebied van veiligheid 
nauw samengewerkt met 5 gemeenten, te weten Boxtel, 
Heusden, Sint-Michielsgestel, Vught en Meierijstad. 

Geactualiseerd Masterplan Veghels Buiten, deelgebied 
Noordoost
Voor de realisatie van het woongebied Veghels Buiten is in 
2008 een Masterplan vastgesteld. Omdat de eerdere fasen in 
het woongebied grotendeels gereed zijn, wordt gestart met de 
volgende fase in de ontwikkeling van Veghels Buiten, in het 
laatste deelgebied Noordoost. Daartoe is het eerdere masterplan 
geactualiseerd.

Opvang en huisvesting vluchtelingen, asielzoekers en sta-
tushouders
De gemeente Meierijstad staat voor enkele uitdagingen als 
het gaat om de opvang en/of huisvesting van Oekraïense 
vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. In het voorstel 
worden de verschillende opvang- en huisvestingsvraagstukken 
van de doelgroepen in samenhang bezien.

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende avonden 
weten? Kijk eens op de gemeentelijke website (www.meierijstad.
nl). 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.

GEMEENTE VERDUBBELT SUBSIDIE VOOR 
KLIMAATBESTENDIGE MAATREGELEN 

Een groen dak, infiltratiekratten, een regenton of een wadi met 
mooie planten. Een mooi groen uitzicht helpt u te ontspannen en 
zorgt voor de nodige verkoeling in een hete zomer. Hemelwater 
afkoppelen en in uw tuin laten lopen zorgt ervoor dat de bodem 
niet uitdroogt. 

Wist u dat u daarvoor een subsidie kunt krijgen van Waterschap 
Aa en Maas of Waterschap de Dommel? Naast deze subsidie 
verdubbelt de gemeente nog eens voor u als inwoner het 
subsidiebedrag tot een bedrag van tezamen maximaal € 5.000,-.

Bekijk alle voorwaarden op 
https://www.aaenmaas.nl/regelen/subsidie-
klimaatbestendige-maatregelen/ en vraag direct uw 
bijdrage aan! Deze link is zowel voor de Inwoners 
in het beheersgebied Aa en Maas als de Dommel.

VOLOP ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN 
JONGEREN IN DE KERSTVAKANTIE!

In de kerstvakantie worden er leuke (winter)activiteiten 
georganiseerd in Meierijstad om samen te sporten, te leren, 
elkaar te ontmoeten en vooral plezier te beleven met z’n allen! 
Kinderen en jongeren van 2 t/m 17 jaar kunnen hier gratis aan 
meedoen. 

Een greep uit het programma voor kinderen van 2 t/m 8 jaar:
• Voorlezen in pyjama
• Bosuitje met de natuurwijzer in het Geerbos Veghel
• Theater voor kinderen met Tijl Damen. Samen dansen, 

zingen en meedoen
• Een speur-zoektocht naar de Sneeuwpoppen in het centrum 

van Sint-Oedenrode

Het volledige programma, de dagen, tijden en 
locaties zijn terug te vinden via: 
www.bezoekmeierijstad.nl. Aanmelden voor de 
activiteiten op het kinderprogramma is niet nodig.

Een greep uit het programma voor jongeren van 9 t/m 17 jaar:
• Glow in the Dark voetbaltoernooi
• IJshockeytoernooi
• Parcours van springkussens 

Het volledige programma, de dagen, tijden en locaties zijn terug 
te vinden via: www.bezoekmeierijstad.nl. Aanmelden voor deze 
activiteiten is verplicht en kan via bewegen@meierijstad.nl. 
Vermeld hierbij ook je leeftijd. 
Het kan zijn dat een activiteit vol is, dus wil je verzekerd zijn van 
een plekje, geef je dan snel op.

Meer informatie over alle activiteiten is ook te verkrijgen door 
een mail te sturen naar bewegen@meierijstad.nl of te bellen met 
telefoonnummer 06 21 37 68 54.

De activiteiten worden georganiseerd door: 

VASTSTELLING MAXIMALE WAARDEN 
GELUIDSBELASTING WONINGEN LANGS 
DIVERSE WEGEN IN ERP

Langs de wegen Boekelseweg, Boerdonksedijk, Heesakker, 
Hoogstraat, Hool, Kraanmeer, Morschehoef, Rijbeemd en 
Rijkerbeek zijn woningen gelegen die op 1 maart 1986 een te 
hoge geluidsbelasting ondervonden.

Voor deze woningen worden geluidwerende gevelmaatregelen 
getroffen. Voor het treffen van deze maatregelen zijn de 
maximaal toelaatbare waarden op de gevels van deze woningen 
van belang. 

Deze maximaal toelaatbare waarden zijn formeel vastgesteld op 
12 augustus 2022 door de staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat. 

Voor de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen 
tegen het besluit van de staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl. 
U kunt bezwaar indienen van 8 december 2022 
tot en met 19 januari 2023.
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ZORGVERZEKERING EN EEN LAAG INKOMEN

Inwoners met een laag inkomen kunnen via de gemeente bij VGZ 
of CZ een voordelig zorgverzekeringspakket kiezen, bestaande 
uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Kijk 
hiervoor op de site www.gezondverzekerd.nl. Door de korting 
van de zorgverzekeraar en een bijdrage van de gemeente betaalt 
u voor deze collectieve zorgverzekering minder premie. U ziet op 
de website hoeveel u betaalt voor de verschillende zorgpakketten. 
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd bij de ouder(s).

Indien u vragen heeft over de verzekeringspakketten en de 
bijbehorende bijdrage van de gemeente dan kunt u altijd even 
contact opnemen met de afdeling Bijzondere Bijstand via het 
algemene telefoonnummer 14 0413. Zij kunnen u vertellen aan 
welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen 
voor deze regeling.

Voor vragen kunt u ook terecht bij het minimaloket 
in het gemeentehuis in Veghel. Het minimaloket 
is dagelijks geopend van 09:00 tot 11:00 uur. 
 

FILMFESTIVAL VOOR VRIJWILLIGERS

Als gemeente zijn we erg trots op de vrijwilligers binnen onze 
gemeente. Bent u ook vrijwilliger ? Dan willen u 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. 

De drie films waar u uit kunt kiezen: 
• 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 vereniging geen actiecode ontvangen, neem dan contact 
op met Louise Zimmerman via vrijwilligersdag@meierijstad.nl of 
via 14 0143.

TER INZAGE GEWIJZIGD VASTGESTELD 
BESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED, 
HERZIENING JEKSCHOTSTRAAT 1 EN 1A’ VEGHEL

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Jekschotstraat 
1 en 1a’ ligt met ingang van donderdag 8 december 2022 tot 
woensdag 18 januari 2023 ter inzage in het gemeentehuis, 
Stadhuisplein 1 te Veghel. Tevens is het bestemmingsplan 
‘Buitengebied, herziening Jekschotstraat 1 en 1a’ elektronisch 
raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied, 
herziening Jekschotstraat 1 en 1a” houdt in: het omschakelen 
van twee voormalige agrarische bedrijfsbestemmingen naar 
de bestemming ‘Wonen’ op Jekschotstraat 1 en 1a. Er vindt 
een omschakeling plaats van twee bedrijfswoningen naar 
burgerwoningen en de stallen/loodsen worden gesloopt. Verder 
wordt een woning aan de Jekschotstraat 1 een cultuurhistorisch 
waardevol gebouw toegevoegd én komt er een woning in het 
kader van de Ruimte-voor-ruimte-regeling aan de Jekschotstraat 
1a. In totaal komen er vier burgerwoningen.

Voor de mogelijkheid om een beroep in te dienen op het 
bestemmingsplan en/of het besluit hogere waarden wet 
Geluidhinder kunt u de volledige bekendmaking raadplegen op 
www.officielebekendmakingen.nl.

SAMEN VOOR MEER GROEN IN DE BUURT

Wilt u meehelpen om Meierijstad groener te maken? Dan heeft 
u nu de kans om een eerste stap te zetten. Lever tussen 3 t/m 
11 december een tuintegel in en u krijgt van ons een gratis zakje 
bloembollen (ter waarde van € 6,-). 

Gratis zakje bloembollen
Groen is goed voor uw gezondheid en geeft plezier en ontspanning 
en zuivert de lucht. Een groene tuin geeft een stukje natuur dicht 
bij huis en is een leefgebied voor veel soorten vogels, insecten en 
andere (bodem)dieren. De bloembollen zorgen voor nectar voor 
bijen en hommels in het vroege voorjaar als de meeste planten 

nog niet bloeien. U kunt de bollen nu al in de grond stoppen,  zo 
heeft u begin volgend jaar een kleurrijke tuin. 

Kijk voor meer informatie en de waardebon 
op www.meierijstad.nl/bloembollenactie of via 
bijgaande QR code.

10 DECEMBER VERKOOP GEMEENTELIJKE 
KUNSTCOLLECTIE 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 van harte welkom.

Een overzicht van de te verkopen kunstwerken 
vindt u op onze website www.meierijstad.nl/
onterfdgoed (via bijgaande QR code). 

TENTOONSTELLING 200 JAAR 
ZUID-WILLEMSVAART: ‘DAT WAT BLIJFT’ IN 
DEN BOSCH

Op 1 december is de afsluitende tentoonstelling geopend 
van kunstproject ‘Dat Wat Blijft’ in het Koetshuis van Het 
Noordbrabants Museum in Den Bosch. 

Het project is een initiatief van beeldend kunstenaar Monique 
Broekman die de verhalen van haar ‘buren’ langs de 200-jarige 
Zuid Willemsvaart heeft verzameld. 

De tentoonstelling duurt tot en met 18 december en is gratis 
toegankelijk.

Eindpresentatie Wat Blijft in de Statenzaal 
De eindpresentatie van Wat Blijft vindt plaats op 18 december 
van 13.00 tot 15.00 uur in de Statenzaal van Het Noordbrabants 
Museum. Tijdens deze presentatie worden bijzondere verhalen 
over het kanaal gedeeld door betrokkenen. 

Verjaardagskalender Wat Blijft
Tijdens de eindpresentatie op 18 december wordt de 
verjaardagskalender gepresenteerd die speciaal ter 
gelegenheid van Wat Blijft. Het kanaal is immers jarig en een 
verjaardagskalender blijft.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
Kloosterhof 5 01 vlinderen van een keldervloer
Herenakker 3 plaatsen van een woonunit
Kraanmeer 26 te Erp omzetten van een bedrijfswoning 

in een plattelandswoning
Deken Snoecxstraat 27 plaatsen van een scootmobielbox
Geulstraat 57 plaatsen van twee dakkapellen
Pastoor Willenborgstraat 
16 

bouwen van een woning

Hoge Biezen 1 vergroten van een woning

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunningen
Kraanmeer 15 te Erp slopen van een bestaand gebouw 

en bouwen van een nieuw gebouw
Eisenhowerweg 23 verbreden van de inrit
Sluisstraat 8A bouwen van een erker
Achterbolst 44 te Erp plaatsen van een woonunit
Buitendreef 151 gewijzigde situering van de 

bebouwing t.o.v. eerder verleende 
vergunning

Evenementenvergunning
speelveldje Vaansingel 
Mortelkes te Erp

14 t/m 15 juli 2023 - Overnachting 
speelveldje met buurtvereniging

VERDAGINGSBESLUITEN

Leinserondweg 11 wijzigen van een bedrijfswoning 
naar een plattelandswoning

Hool 1 te Erp wijzigen van een luchtwasser en 
milieuneutrale melding

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.

GEMEENTE MEIERIJSTAD
9 januari 2023

Het gemeentebestuur van Meierijstad nodigt alle 80.000 inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen uit 
voor de Nieuwjaarsontmoeting van Meierijstad.

Het voelt als thuiskomen, een nieuwjaarsontmoeting als vanouds. Onder het genot van een hapje, een drankje en 
muzikale ondersteuning, willen wij graag met u onze nieuwjaarswensen delen in onze ‘huiskamer’ in ’t Spectrum.

Iedereen is welkom om binnen te lopen op 9 januari 2023, tussen 19.30 – 22.00 uur. 
Om 20.00 uur houdt burgemeester Van Rooij zijn nieuwjaarstoespraak.

Wij kijken er naar uit u weer te zien.

College van burgemeester en wethouders

Locatie: cultureel centrum ’t Spectrum, Steeg 9 in Schijndel.  U kunt parkeren tegenover ’t Spectrum.

NIEUWJAARSONTMOETING


