
AGENDACOMMISSIE 10 JANUARI 

De agendacommissie stelt de vergadercyclus van januari vast. 
De voorlopige agenda’s van de commissies (19 januari), de raad 
(26 januari) en de beeldvormende avond (9 februari) worden hier 
besproken en vastgesteld. De vergaderstukken vindt u op www.
meierijstad.nl/vergaderkalender

BEELDVORMENDE AVOND 12 JANUARI 

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. 

Op het programma:   
Onderzoek buiten zwemwatervoorziening in Meierijstad
Wat zijn de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek? 
Wat zijn de diverse scenario’s tot behoud van een openlucht 
zwemgelegenheid in Meierijstad?

Masterplan buitensport
Hoe kan de buitensport in de gemeente toekomstbestendig 
worden gemaakt? Wat is de behoefte aan en de kwaliteit van de 
accommodaties? Wat zijn de mogelijkheden om de kwaliteit te 
verbeteren? Wat zijn de daarmee gepaarde kosten?

Toelichting casco en handboek omgevingsplan
Voor het op te stellen omgevingsplan zijn concepten van het casco 
en het handboek gemaakt. Het casco is een voorbeeldstructuur 
voor de juridische regels in het omgevingsplan. Het laat zien op 
welke wijze het omgevingsplan kan worden opgebouwd.

Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.
nl of tel. 14 0413). Inspreken is ook mogelijk over onderwerpen 
die niet op het programma staan. De spreektijd is maximaal vijf 
minuten per spreker. Aanmelden is mogelijk tot 11 januari, 12.00 
uur.

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.

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN 
BEDRIJFSVOERING 19 JANUARI

Op de agenda:
• Bestemmingsplan Buitengebied Veghel, herziening 

Leinserondweg 12
• Bestemmingsplan Dieperskant 11 en Morschehoef 7, Erp
• Bestemmingsplan Veghelsedijk 10a, Erp
• Bestemmingsplan ‘Snelfietsroute Veghel, deel Mariaheide’
• Aanvullend krediet herinrichting Vijverwijk te Veghel en 

Zeeheldenbuurt te Schijndel
• Uitvoeringskredieten Openbare Ruimte 2023

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 19 JANUARI

Op de agenda:
• Krediet vervanging kleedaccommodatie BSV Starlights/VMS 

‘21
• Krediet uitvoering meerjarig onderhoudsplan 

buitensportaccommodaties 2023

Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.
nl of tel. 14 0413). Inspreken is alleen mogelijk over onderwerpen 
die op de agenda staan. De spreektijd is maximaal vijf minuten 
per spreker. Aanmeldenis mogelijk tot 18 januari, 12.00 uur.

BIJWONEN BIJEENKOMSTEN / LIVESTREAM

De beeldvormende avond en de commissies zijn openbaar en 
in het bestuurscentrum van Meierijstad, Burg. Wernerplein 1 te 
Sint-Oedenrode. Aanvang: 19.30 uur.
U bent van harte welkom om de bijeenkomsten bij te wonen. U 
kunt de bijeenkomsten ook thuis live volgen via de livestream 
www.meierijstad.nl/videoregistraties. 
De bijeenkomsten zijn ook terug te kijken. 

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

10 januari:     Agendacommissie 
12 januari:     Beeldvormende avond 
19 januari:     Commissies
26 januari:     Raadsvergadering

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

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 
DORSHOUT ONGENUMMERD (’T AMERTKWARTIER 
NABIJ DORSHOUT 37)

De gemeente is van plan om een omgevingsvergunning te 
verlenen voor de huisvesting van internationale medewerkers 
op de locatie Dorshout ong. in Veghel (’t Amertkwartier). De 
omgevingsvergunning is aangevraagd voor het bouwen van 100, 
4-6 persoons logiesverblijven en een ontvangstgebouw voor 
tijdelijke huisvesting van short-stay internationale medewerkers. In 
totaal kunnen er maximaal 500 internationale medewerkers in het 
plangebied gehuisvest worden. De ontwerp-omgevingsvergunning 
en de bijbehorende stukken liggen tot 2 februari 
ter inzage in het gemeentehuis in Veghel, 
Stadhuisplein 1. De volledige publicatie vindt u 
op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-
2022-567095.html 

TER INZAGE: ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
‘KEUR 28, SCHIJNDEL

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Keur 28, Schijndel’ 
ligt tot en met dinsdag 7 februari ter inzage in het 
gemeentehuis in Veghel, Stadhuisplein 1. Het plan 
is om de huidige kassen van ongeveer 9.000m2 te 
saneren en twee nieuwe, particuliere Ruimte voor 
Ruimte woningen te realiseren. De volledige publicatie vindt u op  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-575567.html

TER INAGE: ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
OLLANDSEWEG 153-153A-155-155A, 
SINT-OEDENRODE

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Ollandseweg 153-153a-155-155a, 
Sint-Oedenrode’ ligt tot en met dinsdag 7 februari ter inzage in 
het gemeentehuis in Veghel, Stadhuisplein 1. Initiatiefnemers 
zijn van plan het gevestigde vleesvarkensbedrijf te beëindigen. 
In ruil voor de sanering van deze intensieve veehouderij worden 
op basis van de regeling Ruimte-voor-Ruimte ter plaatse twee 
burgerwoningen in één bouwvolume gebouwd. Daarnaast worden 
de twee bestaande agrarische bedrijfswoningen 
omgezet naar burgerwoningen. Kijk voor de 
volledige publicatie op: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-
2022-575562.html 

TER INZAGE: INTREKKING VOORKEURSRECHT 
WONINGBOUW SCHIJNDEL

Op 24 juni 2021 heeft de gemeenteraad een voorkeursrecht 
gevestigd op diverse percelen in het noordwesten van Schijndel. 
Vervolgens is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van 
woningbouw in dit gebied. Uit het haalbaarheidsonderzoek is 
gebleken dat woningbouw op deze locatie niet haalbaar is. De 
gemeenteraad heeft daarom op 15 december 2022 besloten deze 
locatie als ontwikkellocatie voor woningbouw te laten vervallen. 
Het college heeft op grond van artikel 8 lid 1 Wet voorkeursrecht 
gemeenten vervolgens besloten het voorkeursrecht op de 
percelen in het noordwesten van Schijndel in te trekken. Het 
collegebesluit tot intrekken van het voorkeursrecht is op 22 
december 2022 gepubliceerd in het Gemeenteblad. Het besluit 
met bijbehorende bijlagen ligt tot 3 februari ter inzage in het 
gemeentehuis in Veghel, Stadhuisplein 1. Gedurende deze 
termijn hebben belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaar 
in te dienen. 

KERSTBOMENINZAMELING

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.
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9 JANUARI: LIVE UITZENDING NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Volg de nieuwjaarsbijeenkomst live op Omroep Meierij. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is er een talkshow met 
diverse gasten aan tafel en zijn er diverse muziekoptredens van rapper Q’n en popkoor The Key. Daarnaast houdt 

burgemeester van Rooij om 20.00 uur zijn nieuwjaarstoespraak. 
De uitzending start op 9 januari om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Lage Landstraat 6A aanvragen van een huisnummer
Mountbattenweg 19 wijzigen van de entree
Veluwe 15 te Erp wijzigen van stalsystemen en 

dieraantallen 
Achterst Ven 7 wijzigen van stalsysteem 
Pater van den Elsenlaan 
ongenummerd

oprichten van een bedrijfspand

Voltaweg 4 opslaan van gevaarlijke stoffen 
Teuwseler 10 te Erp aanpassen van de stalsystemen 
Prof. Oppenheimstraat 
15 

realiseren van een carport

De Scheifelaar 
ongenummerd fase 2 
N3065

bouwen van een woning

De Omgang 
ongenummerd 
(SBA2600) 
Kloosterveldt 

bouwen van 3 vrijstaande 
woningen op bestaande aanvraag 
van 76 woningen/appartementen 

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunningen
Heiakkerstraat 3 A bouwen van een woning
Herenakker 
ongenummerd (N2862)

bouwen van een woning

Dieperskant 17 te Erp bouwen van een woning
Esdonkstraat 2 plaatsen van een Vodafone 

antenne-installatie voor het 
verbeteren van de mobiele 
telecommunicatie

Hoogstraat 6 te Erp renoveren van een dak
Stadhuisplein 86 toevoegen van reclame
Molentiend 2 te Erp plaatsen van zonnepanelen op een 

rijksmonument
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

Herenakker 3 plaatsen van een woonunit
Wolgastraat 65 realiseren van een aanbouw
Buitenweide 3 bouwen van een carport en 

aanpassen van de voorgevel

VERDAGINGSBESLUITEN

Hoogven 11 te Erp bouwen van een loods
Kapelstraat 57 verbouwen van een monumentaal 

pand

GEWEIGERDE MILIEUVERGUNNING

Pastoor van 
Schijndelstraat 27 te Erp

aanleggen van een inrit/uitrit

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

Achterst Ven 7 wijzigen van het stalsysteem 
Teuwseler 10 te Erp aanpassen van de stalsystemen 
Berkensteeg 5 te Erp gedeeltelijk verwijderen van 

stal indelingen en het realiseren 
van caravanstalling, wasplaats, 
werkplaats en machineberging 
voor agrarische doeleinden 

ONTVANGEN MELDINGEN MOBIELE PUINBREKER

Kraanmeer 15 te Erp melding mobiel breken

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 

IN DE KNEL DOOR 
DE HOGE ENERGIEPRIJS?

Kijk of u in aanmerking komt 
voor de energietoeslag

www.meierijstad.nl/energietoeslag

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.

WERKZAAMHEDEN MARKT IN SINT-OEDENRODE

Vanaf 9 januari vinden er werkzaamheden door Brabant Water 
plaats op de Markt in Sint-Oedenrode. De werkzaamheden 
duren tot 1 februari.
De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van leidingen 
voorafgaand aan de reconstructie van de Markt.
Er is een omleiding ingesteld vanaf 23 t/m 26 januari vanaf de 
Borchmolendijk nabij huisnummer 2. De weekmarkt gaat tijdens 
de werkzaamheden gewoon door. Winkels en woningen blijven 
tijdens de werkzaamheden bereikbaar.
De bewoners en de bedrijven ontvangen een brief en worden 
mondeling geïnformeerd door Brabant Water. 
Het aanspreekpunt is Jan Otten van Brabant Water. Hij is 
bereikbaar via telefoonnummer 06 29 35 84 52.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
Voorhei 2 realiseren van een 

plattelandswoning


