
RAADSVERGADERING 15 DECEMBER 

De raad neemt op 15 december een besluit over de onderwerpen 
die in de commissies (van 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 zijn bij de 
vergaderstukken geplaatst. Zie www.meierijstad.nl/ 
vergaderkalender of scan bijgaande QR code.
 
Op de agenda staat:

Tijdelijke toelating raadslid
Vanwege het zwangerschapsverlof van mevrouw Kerkhof-
Ulehake is mevrouw Heisterkamp tijdelijk benoemd als raadslid 
voor de fractie HIER. Het is aan de raad om te besluiten over 
haar toelating als raadslid. 

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
• Verordening tot wijziging van de Verordening 

Adviescommissie omgevingskwaliteit Meierijstad 
(1e wijzigingsverordening) en benoemen voorzitter 
en (plaatsvervangende) leden Adviescommissie 
Omgevingskwaliteit Meierijstad  
N.B.: over de benoemingen wordt schriftelijk gestemd. 

• Bestemmingsplan ‘Vlagheide 8a te Schijndel’
• Bestemmingsplan ‘De Bresser 26, Zijtaart’
• Bestemmingsplan ‘Dijksteegje 46 en ongenummerd, Sint-

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

locatie Schijndel
• Opvang en huisvesting vluchtelingen, asielzoekers en 

statushouders
• Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026
• Bestemmingsplan ‘Vossenberg/Bloemenwijk te Schijndel’
• Bestemmingsplan ‘Foodpark Veghel 2021, fase 4’

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 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. 

VERGADERSTUKKEN VIA DE APP

De vergaderstukken zijn via een gratis app te raadplegen. 
Wat moet u hiervoor doen?
• Download de app iBabs Pro
• Login met site: meierijstad
• Gebruikersnaam: burger
• Wachtwoord: burger

BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD

Hebt 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 GRIFFIE

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

TER INZAGE ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
NIEUWE LOCATIE ALDI AAN VLAS EN GRAAN 101 
VEGHEL

Het ontwerpbestemmingsplan “Vlas en Graan 101, Veghel” en 
de ontwerp omgevingsvergunning voor het realiseren van een 
winkelruimte (Aldi) en het plaatsen van reclame liggen ter inzage 
van donderdag 15 december 2022 tot donderdag 26 januari 2023 
in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel.

Op dit plan is artikel 3.31 Wet ruimtelijke ordening (coördinatie-
regeling) van toepassing.

De bestaande Aldi aan de Vlas en Graan 126 in Veghel is niet 
langer rendabel vanwege een te klein winkelvloeroppervlak (circa 
600 m²). Aldi heeft plannen om van het huidige sportcentrum/
binnenzwembad aan de overzijde van de weg, een nieuwe, 
moderne en grotere winkel te maken. Hiervoor zijn de gronden 
en opstallen aan Vlas en Graan 101 aangekocht. De toekomstige 
winkel krijgt een winkelvloeroppervlakte van circa 1.000m² en 
heeft een inpandige laad- en losruimte, een magazijn en een 
kantine.

Voor de mogelijkheid om zienswijzen in te 
stellen tegen het ontwerp bestemmingsplan 
en de ontwerp omgevingsvergunning kunt u 
de volledige bekendmaking raadplegen op  
www.officielebekendmakingen.nl.

 
VOLOP  ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN 
JONGEREN IN DE KERSTVAKANTIE!

In de kerstvakantie zijn er leuke (winter)activiteiten 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

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 springkussen 

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.

Ga naar www.bezoekmeierijstad.nl voor het 
volledige programma, de dagen, tijden en 
locaties. 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: 

BETALINGSPROBLEMEN?  BEL DE GEMEENTE! 

Uit onderzoek blijkt dat de betalingsproblemen toenemen. Op dit 
moment speelt dit vooral voor de zorgverzekering. We zien dat de 
premie hiervan steeds vaker niet betaald wordt. De gemeente kan 
u helpen bij betalingsachterstanden of het voorkomen daarvan.
Geldplannen geven inzicht in uw  inkomsten en uitgaven. U kunt 
deze vinden op www.meierijstad.nl/geldplan  
De Geldplannen zijn veilig anoniem en gratis te 
gebruiken voor iedereen die inzicht wil hebben in 
zijn geldzaken. Er is een Geldplan beschikbaar 
voor iedere situatie. 
 
U kunt natuurlijk ook een afspraak maken met een van onze 
budgetcoaches. Bel daarvoor met 14 0413.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN DECEMBER
 
Het gemeentehuis, de nevenvestigingen en milieustraten zijn 
gesloten op
• Dinsdag 20 december vanaf 15.00 uur
• Maandag 26 december (2e Kerstdag)
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TOERISTISCH INFORMATIEPUNT NOORDKADE

Wilt u weten wat er allemaal te doen is in Meierijstad? Of bent u 
op zoek naar mooie fiets- of wandelroutes of een leuke activiteit 
met de kinderen?  Kijk dan op bezoekmeierijstad.nl. of bezoek 
een van onze 15 TIP’s (Toeristisch Informatie Punt). 

Een van de TIP’s is gevestigd op de Noordkade. Het bijzondere 
van deze TIP is dat je het kunt combineren met een bezoek en/of 
rondleiding door de oude CHV fabriek. De CHV fabriek is een 
mooie toegankelijke locatie waar oude elementen met nieuwe 
functies verweven zijn. 

Kijk voor meer informatie op de website bezoekmeierijstad.nl. 
Marianne van Sinten is het gezicht van de TIP op de Noordkade. 
Zij wijst u graag naar de mooie plekjes in Veghel 
en omgeving. Een persoonlijke tip van Marianne 
is het wandelgebied bij het Melven in Veghel.
Meer informatie over alle TIP’s in Meierijstad 
vindt u op www.bezoekmeierijstad.nl 

VRIJGEKOMEN STANDPLAATSEN 

Er zijn enkele vaste standplaatsen vrijgekomen. Het gaat om de 
locaties
• de Boekt Veghel (dagdeel maandagmiddag en dinsdagmiddag)
• de Bunders Veghel (dagdeel donderdagmiddag en 

vrijdagmiddag)
• de Steeg Schijndel (dagdeel woensdagmiddag) 

Interesse in een van deze standplaatsen? Stuur dan voor 22 
december een mail naar  vergunningen@meierijstad.nl. In uw 
mail moet staan:
• een foto van uw standplaats,
• het soort product dat u verkoopt,
• of u in het verleden of op dit moment al een standplaats in 

de gemeente Meierijstad inneemt en
• in hoeverre u aandacht heeft voor maatschappelijk 

verantwoord ondernemen,
• de gewenste locatie van uw standplaats.

ENQUÊTE OVER HET CULTUURAANBOD IN 
MEIERIJSTAD

 

We willen graag weten wat u van het culturele aanbod in 
Meierijstad vindt. Met het invullen van deze vragenlijst kunt u 
helpen met het maken van plannen, het aanpassen van beleid en 
het nemen van beslissingen.

Onder alle inzendingen worden tien VVV-bonnen 
van twintig euro verloot. Doe mee via bit.ly/
enquetenota30 of scan bijgaande QR code:
 

MAAK VAN DE FEESTDAGEN GEEN FEEST 
VOOR INBREKERS

 
De kans op inbraak stijgt in de wintermaanden. Het is lang donker 
en veel mensen zijn niet thuis met de feestdagen. Even toosten bij 
de buren? Doe je deuren en ramen op slot en blijf alert. Tussen de 
spontane straatborrels en vuurwerk vallen inbrekers minder op.

Marianne van Sinten

Zo’n straatborrel is overigens wel een goed middel om je 
buurtgenoten te leren kennen. En mensen die elkaar kennen zijn 
eerder geneigd een oogje in het zeil te houden!
 
5 tips en instinkers voor tijdens de feestdagen:
1. Doe de deur op slot, ook als je maar even weg bent om de 

buren nieuwjaar te wensen.
2. Doe geen deuren open voor ‘bezorgers’ die met een vlotte 

babbel een appartementencomplex of portiek proberen 
binnen te komen.

3. Zet geen verpakkingen van dure kerstcadeaus (‘Wow, een 
nieuwe Ipad!’) op straat.

4. Leuk een kerstgroet plaatsen op social media vanaf je 
vakantieadres! Maar niet iedereen hoeft te weten dat jullie 
niet thuis zijn…

5. Zorg voor een ‘bewoond huis’ als je de feestdagen ergens 
anders doorbrengt. Een duidelijk verlaten woning is een 
dankbaar doelwit.

 

DENK MEE OVER SPEEL, BEWEEG- EN 
ONTMOETINGSPLEKKEN IN DE BUNDERS

De wijk De Bunders in Veghel is, vanuit het landelijke project 
Gezonde Buurten, uitgekozen voor de aanleg van speel- en 
ontmoetingsplekken. Via de buurt enquête van de Wijkraad, 
sessies met de scholen en in gesprekken met jongerenwerkers 
zijn eerder al goede ideeën binnen gekomen. 

Op dinsdag 20 december van 14.00 uur tot 16.00 uur 
zijn alle bewoners in de wijk van harte welkom om met 
buurtgenoten te praten over ideeën voor extra groene speel- en 
ontmoetingsplekken in de wijk. Daarnaast  kunnen jong en oud 
deelnemen aan een aantal leuke activiteiten. Locatie: bij de 
kerstboom in het winkelcentrum de Bunders.

Noteer de datum, kom gezellig langs en laat je ideeën horen!

Op het programma:
• 14.00 uur ontvangst bij de kerstboom in het winkelcentrum 

de Bunders.
• Ga mee op buurtsafari om ervaringen te delen en te 

ontdekken waar de kansen liggen voor groene speel- en 
ontmoetingsplekken! Aanvang 14.30 uur en 15.30 uur. We 
verzamelen bij de kerstboom.

• Onder het genot van een hapje en een drankje kun je jouw 
(buurt)wensen in de kerstboom hangen.

• Teken en/of knutsel jouw droombeeld in wijkgebouw De Spil. 
Een kunstenaar helpt jou daarbij.

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.

• doe net alsof u thuis bent
• laat binnen en buiten een  

lamp aan
• zorg voor goede sloten

Avondje weg? 
Licht aan en deur op slot!

• Er zijn sport- en spelactiviteiten met medewerking van 
buurtsportcoaches en jongerenwerk van 14.30 uur tot 15.30 
uur in sporthal De Bunders. Deel ook hier  jouw ideeën op 
het gebied van bewegen in de buurt. 

Jouw mening is belangrijk!
Kun je er niet bij zijn op 20 december? Maar heb je wel goede 
ideeën, stuur ze dan naar: secretaris@wijkraaddebunders.nl

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
Kampweg 28 te Erp plaatsen van een tijdelijke 

woonunit
Pater van den Elsenlaan 
4B 

plaatsen van palletstellingen

Kampweg 28 te Erp verbouwen van een woning
De Scheifelaar 526 bouwen van een woonhuis en het 

aanleggen van een inrit
Wolgastraat 65 realiseren van een aanbouw
Pater van den Elsenlaan 
4B 

plaatsen van draagarmstellingen

Buitenweide 3 bouwen van een carport en 
aanpassen van de voorgevel

Pater van den Elsenlaan 
15 

plaatsen van silo’s

De Scheifelaar 539A kappen van een boom

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunningen
Veghels Buiten SBA 
2800 ( fase 1b en 4) 

bouwen van 34 woningen, 1 
parkeerschuur en 24 tuinbergingen

Antoniusstraat 
ongenummerd  Erp 
Bouwnummer 1 t/m 23

bouwen van 23 woningen

Lijnt 13 Erp omzetten van een bedrijfswoning 
naar een plattelandswoning

Paus Joanneslaan 5 Erp grootonderhoud van 27 woningen
Stationsstraat 61 plaatsen van een dakkapel
Vlasven 30 uitbreiden van een woning
Doornhoek 4115 intrekking voorschrift m.b.t. 

lostijden LNG
(Liquefied Natural Gas)

Noordkade 5 vestigen van een sportcentrum

Evenementenvergunning
Mariaheide 21 februari 2023 carnavalsoptocht 

en krikkelverbranding

Loterijvergunning
Kampweg 2 Erp 17 februari 2023 loterij t.b.v. 

carnavalsstichting in Keldonk

Collectevergunning
Mariaheide  3 t/m 9 april 2023 goede doelen 

week 

VERDAGINGSBESLUITEN

Kapelstraat 18 bouwen van twee bijgebouwen
Willibrordushoek 4B wijzigen van agrarische bestemming 

naar plattelandswoning

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

Erpseweg 5 wijzigen van twee luchtwassers 

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



Onafhankelijke cliëntondersteuning
Hulp voor iedereen

gratis  -  onafhankelijk  -  deskundig
denkt met u mee

Waarom 
alleen doen 
als het ook 
samen kan?

Gratis, deskundig en onafhankelijk 
Kent u de onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO) al? 
Een OCO geeft informatie, advies en ondersteuning bij vragen waar 
u tegenaan loopt. Of u nu vragen hebt over zorg, geldzaken, wonen, 
werk of iets wat er speelt in uw gezin: een OCO kan u erbij helpen. De 
hulp van een OCO is gratis, deskundig en onafhankelijk. Onafhankelijke 
clientondersteuners zijn niet verbonden aan de gemeente of een 
zorginstantie. De OCO is er echt voor u.

Wat kan een OCO voor u doen?
Uw vraag met u bespreken, samen alles op een rijtje zetten;
Meegaan naar gesprekken met bijvoorbeeld gemeente, zorgaanbieder of 
zorgkantoor;
Helpen bij het stellen van vragen;
Informatie geven over de weg naar hulp, zorg en hulpmiddelen;
Helpen bij het maken van uw eigen keuzes;
Meedenken en zoeken naar mogelijkheden;
Helpen bij het doen van een aanvraag;
Helpen als u het niet eens bent met een beslissing of ontevreden bent 
over de zorg die u krijgt.

Cliëntondersteuner Huberdine van Dinther over haar werk
‘Samen bekijken wat er nodig is’
Huberdine van Dinther uit Veghel is sinds 2019 onafhankelijk clientondersteuner in Meierijstad. 
“Ik ben al jaren ouderenadviseur bij ONS welzijn. En sinds een aantal jaar ben ik dus OCO. Het fijne is dat je als OCO 
wat concreter met een vraag aan de slag kan gaan, in plaats van alleen een advies geven. Ik ga op huisbezoek bij 
mensen en samen bekijken we wat er nodig is. En dan duik ik er in. Ik leg contacten, help bij de aanvraag. Als het 
nodig is ga ik mee naar gesprekken bij bijvoorbeeld de gemeente.” 

De moeite waard
“Ik word vaak ingeschakeld bij Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) aanvragen. Een goed voorbeeld van mijn werk als OCO: een mevrouw uit Veghel met een 
‘medisch dossier’ wilde graag een driewieler fiets. Ze zag er tegenop om deze aan te vragen en ging er eigenlijk vanuit dat deze toch niet zou krijgen. Er komt ook best wat 
kijk bij een dergelijke aanvraag. Ik heb een rapport van een ergotherapeut geregeld en ben mee gegaan naar de gesprekken bij de gemeente. En ze kreeg de fiets. Toen we 
dat voor elkaar hadden was ze zo blij en emotioneel. Het geeft haar vrijheid terug. Ze was zo dankbaar. Dat maakt het werk de moeite waard.”

Niet alleen ouderen
“Een OCO krijgt hele diverse hulpvragen. Dat kan gaan over zorg, geldzaken, wonen, werk, noem maar op. Als onafhankelijke clientondersteuner zijn we niet verbonden aan 
de gemeente of een zorginstantie. Wij kijken verder, over organisaties heen. Wat belangrijk is om te vermelden: cliëntondersteuning is er echt niet alleen voor ouderen. Ook 
jonge mensen met bijvoorbeeld een chronische ziekte kunnen bij ons terecht.”

“Het is vrijwilligerswerk, ik verdien er niks mee. Ik doe het echt voor 
de mensen. Iets voor elkaar krijgen wat iemand in zijn of haar leven verder helpt. 

Daar hoef ik niks voor te hebben, dat vind ik zo fijn.”

Contact  
U kunt zelf rechtstreeks contact opnemen met een onafhankelijke 
cliëntondersteuner. Vindt u het fijn als iemand helpt bij het vinden van een 
passende OCO? Neem dan contact op met de gemeente. Bel naar 14 0413 en 
kies in het keuzemenu voor optie 1. Kijk voor de contactgegevens van de OCO 
op de website: www.meierijstad.nl/oco


