
KERSTRECES

Donderdag 15 december was de laatste raadsbijeenkomst voor 
het kerstreces. 
Namens de raads- en commissieleden wensen wij u fijne 
feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! 

NIEUWE JAAR

De eerstvolgende bijeenkomst in het nieuwe jaar is op 12 januari 
(beeldvormende avond). 

INFORMATIE GRIFFIE

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

VOORNEMEN WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN 
“BOSCHWEG ZUID-WEST 2010”. 

Het vastgestelde bestemmingsplan “Boschweg Zuid-West 
2010, wijzigingsplan De Steenen Kamer 20, Schijndel” ligt ter 
inzage van 15 december 2022 tot en met 25 januari 2023 in het 
gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel.

Het wijzigingsplan maakt het mogelijk een woning toe te voegen 
op de locatie tussen De Steenen Kamer 18 en 22 in Schijndel. 
Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen 
tegen het bestemmingsplan en/of de link naar 
de digitale versie van het bestemmingsplan kunt 
u de volledige bekendmaking raadplegen op  
www.officielebekendmakingen.nl.

 
UITGIFTE GROND 

De gemeente heeft het voornemen om gemeentegrond te 
verpachten aan de Vlagheideberg in Schijndel.

Meer informatie vindt u op www.meierijstad.nl/uitgiftegrond. 
Voor vragen kunt u tot en met 10 januari 2023 contact opnemen 
met de gemeente door een e-mail te sturen 
aan stadsgewest@meierijstad.nl. Als binnen 
die termijn geen reacties binnenkomen, gaat de 
gemeente het voornemen tot uitgifte uitvoeren.

 

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. 

Het volledige programma vindt u op www.bezoekmeierijstad.nl of 
scan bijgaande QR code.

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

OPHAALSCHEMA AFVAL 2023 IS BESCHIKBAAR

Het ophaalschema voor afvalinzameling is bekend. Deze vindt 
u op www.mijnafvalwijzer.nl of scan bijgaande QR code. Het 
schema is ook te vinden in de afvalwijzer app. 
• Voer uw postcode en huisnummer in. 
• Kies vervolgens voor jaaroverzicht 2023 en 

dan voor PDF.
• U kunt deze PDF opslaan of afdrukken.

 
INHAALDAG AFVALINZAMELING

In verband met Tweede kerstdag op maandag wordt de 
afvalinzameling op zaterdag 24 december ingehaald.

INZAMELING KERSTBOMEN

De kerstbomen worden in de week van 9 tot en met 13 januari 
2023 op dezelfde dag ingezameld als het GFT afval. Leg de 
kerstboom op de dag van GFT inzameling buiten. Het kan zijn 
dat de boom eerder of later meegenomen wordt dan dat de GFT 
container wordt geleegd. De inzameling van de kerstbomen 
gebeurt namelijk met een andere vrachtwagen. Bomen met 
versiering en/of pot worden niet meegenomen.

Ophalen in het buitengebied
Ook in het buitengebied worden de kerstbomen in de week van 
9 tot en met 13 januari 2023 ingezameld. Neem voor het ophalen 
van uw kerstboom vóór 6 januari 2023 contact op met Van 
Kaathoven via telefoonnummer 0413-481620.

OPENINGSTIJDEN KERSTPERIODE

Op Tweede kerstdag (maandag 26 december) zijn het 
gemeentehuis, de dienstverleningscentra en de milieustraten 
gesloten.
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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

Het coege van B&W wenst u gezeige dagen 
en ae geluk in 2023.



 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

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
Vijverweg 14 realiseren van een oprit
Tijmveld 92 plaatsen van een dakkapel en 

toegangsdeur
Heisteeg 9 oprichten van een vleesvarkensstal 

en wijziging van eerder verleende 
vergunning 

Burg. de Kuijperlaan 4A realiseren van een aanbouw
Ham 4 bouwen van een parkeerschuur
Molenstraat 29 aanleggen van een inrit
Veghelsedijk 16 te Erp aanpassen van een Wadi (Water 

Afvoer Drainage en Infiltratie)
Distellaar 10 bouwen van een schuur
Zondveldstraat 16B bouwen van een woning en 

bijgebouwen
Iepenlaan 16 bouwen van een bijgebouw
Herenakker 9 bouwen van een woning
Noordkade 9A renoveren van een gebouw tot 

opslagruimte
De Kuilen 14A realiseren van een kinderdagverblijf

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunningen
Krijtenburg 6 A bouwen van een loods
Veerstraat 4 te Erp uitbreiden van een loods, 

realiseren van een overkapping en 
het realiseren van twee water silo 
en tunnelkappen

Achterst Ven 10 verhuren van een bedrijfswoning
Melvert 5 te Erp tijdelijke opslag voor 

bouwmaterialen
Vensestraat 32 verbouwen van een woning
Kastanjestraat 9 plaatsen van een dakkapel en het 

aanbouwen van een garage
Achterbolst 44 te Erp bouwen van een woning en het 

aanleggen van een inrit
Kloosterhof 5 01 vlinderen van een keldervloer
Wilbert Kerkhofstraat 3 
te Erp

bouwen van een woning

VAN RECHTWEGE VERLEENDE VERGUNNING

Bolstweg 11 plaatsen van zonnepanelen

VERDAGINGSBESLUITEN

Jorishoeve 3 verhuren van een woning
Udenseweg K3722 plaatsen van 24 tijdelijke 

flexwoningen
Leinserondweg 16 verplaatsen en herbouwen van een 

bestaande woonboerderij

ONTWERPBESLUITEN MILIEUVERGUNNING

Kempkesweg 9 te Erp (uitgebreid) veranderen van de 
vergunning voor een aanvraag 
luchtwasser, vaste mestopslag en 
mobiele mestscheider 

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.

Voor 
inbrekers is 
het ook een 
feestmaand.

Maak het inbrekers niet te makkelijk.
Kijk voor meer tips op maakhetzeniettemakkelijk.nl

Wist je dat op tweede kerstdag de 
meeste inbraken gepleegd worden? 
Dus ben je niet thuis tijdens de 
feestdagen in december? Doe altijd 
alle ramen en deuren goed op slot, 
zet een tijdschakelaar op je 
verlichting en zorg dat je kostbare 
spullen uit het zicht zijn. 


