
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 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 opgebouwd kan worden.

Meepraten? 
Tijdens de beeldvormende avond kan aanwezig publiek vragen 
stellen en/of reageren. Dat geldt ook voor de kijkers thuis. Zij 
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 ‘Snelfi etsroute 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 IN DE COMMISSIES?

Neem dan contact op met de griffi e (e-mail griffi e@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. Aanmelding is mogelijk tot 18 januari, 12.00 uur.

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? 
Kijk dan bij de vergaderstukken op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN/LIVE STREAM

De vergaderingen zijn openbaar, locatie het bestuurscentrum 
van Meierijstad, Burg. Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode 
aanvang 19.30 uur. U bent van harte welkom 
om de vergaderingen bij te wonen. U kunt de 
vergaderingen ook thuis live volgen via de 
livestream www.meierijstad.nl/videoregistraties. 
De vergaderingen zijn ook terug te kijken. 

INFORMATIE GRIFFIE

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

NIEUWE LOCATIE VOOR HET STARTERSLOKET 

De gemeente ondersteunt startende ondernemers graag 
in hun eerste fase van het ondernemerschap. Bent u een 
startende ondernemer en heeft u vragen? Bijvoorbeeld over 
gemeentelijke producten en diensten, locatie mogelijkheden, 
netwerkorganisaties en samenwerkingsverbanden. Kom dan 
langs bij het Startersloket van de accountmanagers Bedrijven.

Iedere twee weken (oneven weken) op woensdagochtend 
tussen 10.00 en 12.00 uur is Ellen Dangé, accountmanager 
bedrijven, aanwezig op de locatie StartUp Meierijstad voor de 
beantwoording van al uw vragen of persoonlijke kennismaking. 

StartUp Meierijstad is gevestigd aan 
Rembrandtlaan 70 in Veghel in het pand van 
de Rabobank. U kunt voor het Startersloket zelf 

een afspraak maken 
via de agenda van 
StartUp Meierijstad op de website 
www.startupmeierijstad.nl/agenda.

Wilt u liever een afspraak op 
een andere dag of locatie, neem 
dan contact op met Ellen Dangé, 
telefoonnummer 0413-381815 of per 
mail edange@meierijstad.nl

KOM NAAR DE OV OPSTAPDAG: INFORMATIEF, 
GEZELLIG EN LEUK

Wilt u wel eens met de bus of trein ergens naar toe, maar doet u 
dat niet, omdat u het lastig vindt of niet weet hoe het werkt? De 
samenwerkende gemeenten in de regio organiseren hiervoor de 
OV OpStapdag. Op deze dag speciaal voor senioren kunt u op 
een ontspannen manier gratis (opnieuw) kennismaken met het 
openbaar vervoer. 

Wat kunt u verwachten? Tijdens de OV OpStapDag krijgt u 
informatie over het OV in Brabant en omgeving. Ook krijgt u 
uitleg hoe reizen met de OV-chipkaart werkt. De begeleiders 
zorgen ervoor dat u veilig en comfortabel aan de verschillende 
programma onderdelen kunt deelnemen. 

Het programma duurt van 9.00 uur tot ongeveer 12.30 uur en ziet 
er als volgt uit: 
• Ontvangst met koffi e en thee
• Plenair gedeelte 
 o Uitleg hedendaagse OV en OV-chipkaart
 o Uitleg buurtbus 
• Rondleiding in de bus en busrit naar het NS station
• Rondleiding op het NS station
• Busrit terug naar de startlocatie
• Persoonlijk reisadvies en mogelijkheid tot aanvragen 

persoonlijke OV-chipkaart

Wanneer? 
Op deze dagen is de OV OpStapDag bij u in de buurt:
• Woensdag 25 januari: Cultureel Centrum de Pas (Heesch)
• Vrijdag 27 januari: Oranjerijk (Uden)   
• Maandag 30 januari: De Schakel (Schijndel)
• Dinsdag 31 januari: De Hille (Oss)
• Woensdag 1 februari: Nia Domo (Boekel)

Meld u aan!
U kunt zich aanmelden door te bellen naar 076 - 513 66 77 
(bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur). 
Let op: op piekmomenten kan het zijn dat u het nogmaals moet 
proberen, wij vragen hiervoor uw begrip. Deelname aan de OV 
OpStapDag is gratis en gaat op volgorde van aanmelding. Er is 
plaats voor maximaal 25 deelnemers per dag. Wacht dus niet te 
lang met aanmelden.

OOK IN 2023 SPORT AWARDS MEIERIJSTAD 
ON TOUR

Meierijstad is trots op alle sporters en sportvrijwilligers. Om 
deze waardering aan hen te laten zien, reiken de gemeente en 
de Sportraad elk jaar de Sport Awards uit. Vanwege het grote 
succes in 2022, gebeurt dat ook volgend jaar weer On Tour.

Wethouder Johan van Gerwen en voorzitter van de sportraad 
Rolf de Jong zetten op 2, 3 en 4 juni zowel de kampioenen als 
de Award-winnende sportvrijwilligers in het zonnetje, dit gebeurt 
On Tour. De sportkampioenen uit het sportjaar 2022 worden 
dan gehuldigd én er wordt een Sport Award uitgereikt aan de 
Sportvrijwilliger van 2022. Eén voor de jeugd en één voor 
volwassenen. 

Ook afgelopen jaar zijn er weer 
genoeg goede voorbeelden op het 
gebied van sport en bewegen die 
we op een podium willen zetten. 
Deze sporters en sportvrijwilligers 
zijn een inspiratie voor anderen en zorgen er voor dat nog meer 
mensen in Meierijstad gaan sporten en bewegen. 

Aanmelden Kampioenen en Sportvrijwilligers
Tot en met 14 februari kan iedereen in Meierijstad de 
kampioenen en sportvrijwilligers van 2022 aanmelden. Via 
www.sportawardsmeierijstad.nl kunnen de kampioenen zich 
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aanmelden en kunnen vrijwilligers worden genomineerd. Op 
maandag 17 april worden alle genomineerde vrijwilligers bekend 
gemaakt en kan iedereen in Meierijstad stemmen op zijn of haar 
favoriet. Dit kan tot en met 7 mei. 

NIEUWE ZWERFAFVALCAMPAGNE IN MEIERIJSTAD 

Op 12 september 2022 gaf 
de Rijksoverheid de aftrap 
voor de nieuwe landelijke 
campagne tegen zwerfafval. 
Met de campagne ‘Zwerfafval, 
natuurlijk raap je ook iets 
op’ willen Rijksoverheid, 
provincies, gemeenten en 
andere partijen gezamenlijk 
zorgen dat zwerfafval oprapen 
een (nieuwe) gewoonte wordt.

Ook gemeente Meierijstad sluit 
aan bij deze campagne onder 
de slogan: ‘Samen houden 
we Meierijstad schoon!’ in de 
vorm van posters, prullenbak-
stickers en informatie op de 
digitale infoborden in onze 
gemeente. De campagne 
wordt dit jaar verder uitgerold 
met lokaal bekende gezichten.

We hopen met deze campagne het zwerfafval in Meierijstad 
samen met de inwoners verder terug te dringen. Zo houden we 
onze openbare ruimte opgeruimd en schoon.

MAKKELIJK ONLINE VERLENGEN VAN EEN 
RIJBEWIJS

• Ga met uw huidige rijbewijs naar een RDW-
erkende pasfoto-fotograaf. Kijk hiervoor op: 
https://www.rdw.nl/particulier/locatiewijzer

• Daar laat u een digitale pasfoto maken 
en zet u ook de handtekening die later 
op uw rijbewijs komt. De fotograaf stuurt uw pasfoto en 
handtekening beveiligd en digitaal naar de RDW. Let op: 
voor de verwerking van de digitale pasfoto en handtekening 
worden kosten in rekening gebracht; de precieze kosten kunt 
u bij de fotograaf opvragen.

• De RDW vergelijkt uw nieuwe pasfoto met die op uw huidige 
rijbewijs en laat binnen een paar minuten per e-mail weten 
of u uw rijbewijs online kunt verlengen.

• In deze e-mail staat een link naar de website van de RDW 
waar u uw rijbewijs kunt aanvragen.

• Op deze pagina van RDW controleert u de gegevens voor uw 
nieuwe rijbewijs. Let op dat u de juiste categorie(ën) aanvinkt.

• U rekent af met iDEAL. De kosten voor het online verlengen 
van uw rijbewijs zijn voor het jaar 2023: € 44,65.

• Zodra uw rijbewijs klaar is, krijgt u een e-mail van de RDW.
• U kunt dan uw nieuwe rijbewijs bij het gemeentehuis ophalen. 
• Neem uw huidige rijbewijs mee. Dat moet u namelijk 

inleveren.

WALKING SPORTS

Vaak is (meer) gaan sporten een van de goede voornemens voor 
het nieuwe jaar. Misschien is Walking Sports iets voor u. Walking 
Sports staat voor plezier, ontmoeten en bewegen. Wekelijks een 
paar uren sporten op een lager tempo. Vooraf samen genieten 
van een kop koffi e en hierna gevarieerde bewegingsvormen. We 
sluiten de training af met een spelvorm zoals voetbal, hockey, 
korfbal of met een andere reguliere sport, en dit alles onder 
leiding van een ervaren trainer. 

De verschillende Walking Sports:
Walking Football
• Sint-Oedenrode, Sportpark vv Rhode, elke dinsdagmiddag 

van 14.00 - 16.00 uur
• Schijndel, Sportpark sv Avanti’31, elke donderdagochtend 

van 9.30 - 11.30 uur
Walking Korfbal
• Schijndel (Wijbosch), Sportpark ’t Braakske, elke 

woensdagochtend van 9.30 - 11.30 uur
Walking Hockey
• Schijndel, Sportpark HC de Hopbel, elke woensdagochtend 

van 9.30 - 11.30 uur
Walking Sports Veghel
• Hockeyclub Geel-Zwart, Prins Willem Alexander Sportpark 

30, Veghel, elke donderdagochtend van 9.30 - 11.30 uur
Walking Handbal en Rolstoelhandbal
• Handbalvereniging Zephyr, Dioscuren Bunderstraat 6A, 

Schijndel, elke dinsdagavond van 19.30 - 21.00 uur

Walking Sports Erp - Boerdonk - Keldonk
• Korfbalvereniging De Korfrakkers, Watermolenweg 5B Erp, 

elke dinsdagochtend van 09.30 - 11.30 uur

Interesse?
Heeft u interesse om deel te nemen aan Walking Sports, stuur 
een e-mail naar hvanalebeek@meierijstad.nl. 
Aanmelden mag maar is niet perse nodig. Wilt u 
meer informatie, bel dan 0413 - 38 11 41. Nalezen 
kan via www.meierijstad.nl/walkingsports.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
Ham 30 realiseren van een extra inrit
Rijnstraat 9 vervangen van een garagedeur 

voor een muur met raam
Driehuizen 8 aanpassen van stalsystemen en 

plaatsen van warmtewisselaars 
Biezendijk 21 herbouwen van een bijgebouw

Evenementenvergunning
Keldonkseweg 8 te Erp 27 t/m 29 mei Harmony of 

Hardcore/7TH Sunday Festival

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunningen
Past. van Haarenstraat 
66 en 68 

verbouwen en splitsen van een 
boerderij

Hubertshoeve 1A bouwen van een woning

VERDAGINGSBESLUITEN

Trentweg 27 te Erp veranderen van een pand naar 
diverse functies

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële 
publicaties. De offi ciële 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

Houtstook: Stookwijzer en stookalert
Ken je de Stookwijzer en het stookalert al? Houtrook kan lang blijven hangen als het windstil weer is. 
Hoe meer mensen de adviezen van de Stookwijzer en het stookalert opvolgen, hoe schoner 
en gezonder de lucht. 

Stookwijzer: op elk moment een lokaal stookadvies

Op Stookwijzer.nu vind je een actueel en lokaal stookadvies. Zo weet je wanneer het vuur beter uit kan blijven. Helemaal geen hout stoken is 

het beste voor een gezonde leefomgeving. Wil je toch een houtkachel, barbecue, vuurkorf of ander houtvuur aansteken? Denk aan je buren 

en raadpleeg eerst de Stookwijzer.

Stookalert: oproep om niet te stoken in een provincie

Een stookalert is een oproep: stook vandaag geen hout. Het RIVM bekijkt per provincie of een stookalert moet worden afgegeven. Door op 

de dag van het stookalert niet te stoken, voorkom je gezondheidsklachten en (geur)hinder bij jezelf, je buren en in je omgeving. Je kunt een 

stookalert ontvangen via een nieuwsbrief van het RIVM; meld je daarvoor aan op rivm.nl/stookalert. Vaak berichten ook de nieuwsmedia 

over een stookalert. 

Nog vragen?

Een vraag over de Stookwijzer stel je via: www.rijksoverheid.nl/contact/

Een vraag over het stookalert stel je via: www.rivm.nl/contact/vragenformulier

Een vraag over houtstook in je eigen woonomgeving stel je aan je gemeente.

Uitgebreide informatie over de Stookwijzer en het stookalert vind je op: www.iplo.nl/stookwijzer-stookalert

Informatie van de GGD over houtrook en gezondheid: https://ggdleefomgeving.nl/lucht/houtrook

Wil je meer informatie over de gevolgen van hout stoken voor het milieu en de gezondheid van jezelf en je omgeving?
Check dan de website van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal: milieucentraal.nl/stooktips

Stookwijzer Stookalert

Waar te vinden? www.stookwijzer.nu www.rivm.nl/stookalert

Voor wie? Alle inwoners en gemeenten van Nederland. Alle inwoners, gemeenten en provincies van Nederland.

Doel Op elk moment een advies of stoken kan, om

overlast te beperken voor jezelf en de omgeving.

Oproep per provincie om geen hout te stoken

als de luchtkwaliteit daar al slecht is.

Hoe ziet een

advies eruit?

Blauw: stoken kan, maar houd rekening met

de buren.

Oranje: het is beter om nu geen hout te stoken.

Rood: stook nu geen hout.

Actieve oproep om geen hout te stoken in de provincie

waarvoor het stookalert wordt afgegeven. Het RIVM

verspreidt het stookalert rond 12.00u via een

nieuwsbrief en website. Provincies en gemeenten

kunnen het stookalert verder verspreiden.

Wanneer advies? Op elk moment een stookadvies. Op rivm.nl/stookalert lees je of er een stookalert geldt

en in welke provincie. Daarnaast geeft de Stookwijzer

bij een stookalert een code ‘rood’. Een stookalert komt

minder vaak voor dan een code ‘rood’ in de Stookwijzer.

Gebiedsgrootte Lokaal (postcode). Per provincie.

Duur van het advies Elk uur een actueel advies. Vooruitblik voor de middag + avond.

Wanneer actief? Hele jaar. Tijdens het stookseizoen (ongeveer oktober-april).

Hoe wordt het advies

berekend?

Via windsnelheid en de actuele luchtkwaliteit

(‘luchtkwaliteitsindex’).

Via de windsnelheid, dikte van de onderste luchtlaag,

smogwaarschuwing.

Wie beheert het? Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat RIVM


