
TERUGBLIK BEELDVORMENDE AVOND 12 JANUARI
 
Bent u benieuwd hoe de beeldvormende avond 
gegaan is? Wilt u weten wat er besproken is? Kijk 
dan de vergaderingen terug via www.meierijstad.nl/ 
videoregistraties.

 
COMMISSIES 19 JANUARI

De commissies van 19 januari behandelen de onderwerpen voor 
de raadsvergadering van 26 januari. De commissies brengen 
advies uit 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. 

Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering 
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 
Op de agenda:
• Krediet vervanging kleedaccommodatie BSV Starlights/VMS ‘21
• Krediet uitvoering meerjarig onderhoudsplan 

buitensportaccommodaties 2023
• Krediet IKC de Bunders (vervangende nieuwbouw 

basisschool “de Bunders” en nieuwbouw 
opvangvoorzieningen)

Bijwonen commissievergaderingen / livestream
De commissievergaderingen zijn openbaar en in het 
bestuurscentrum van Meierijstad, Burg. Wernerplein 1 te Sint-
Oedenrode. Aanvang is 19.30 uur.

U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. 
Of volg deze thuis via de livestream www.meierijstad.nl/
videoregistraties. De vergaderingen zijn ook terug te kijken. 

RAADSVERGADERING 26 JANUARI 

De raad neemt op 26 januari een besluit over 
de onderwerpen die in de commissies worden 
behandeld. Amendementen en moties worden 
bij de vergaderstukken geplaatst. Hier vind u 
ook de actuele stand van zaken. Kijk voor de 
vergaderstukken op www.meierijstad.nl/vergaderkalender
 

INFORMATIE GRIFFIE

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

UIT DE RAAD GELICHT

Bestemmingsplan Buitengebied Veghel, herziening Leinse-
rondweg 12
Op de locatie Leinserondweg 12 is deelgenomen aan 
de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Het 
bestemmingsplan sluit intensieve veehouderij uit en maakt een 
herbestemming	 naar	 de	 functie	 ‘Wonen’	 mogelijk.	 Bij	 de	 te	
behouden woning wordt 600m2 aan bijgebouwen toegestaan.

Bestemmingsplan ‘Snelfietsroute Veghel, deel Mariaheide’
Om de bereikbaarheid van de regio Uden en Meierijstad te 

vergroten	 wordt	 een	 snelfietsroute	 aangelegd.	 Het	 tracé	 is	
onderverdeeld in drie bestemmingsplannen, waaronder deel 
Mariaheide.

Krediet vervanging kleedaccommodatie BSV Starlights/
VMS ‘21
De	 kleedaccommodatie	 van	 BSV	 Starlights/VMS	 ’21	 is	
versleten en afgeschreven, voldoet niet meer aan de eisen 
van deze tijd en is aan vervanging toe. Om de noodzakelijke 
vervangingsinvesteringen uit te kunnen voeren dient de raad een 
krediet beschikbaar te stellen. 
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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

Brieven en andere ingekomen 
stukken aan de raad
 
148    Bestuurlijke stukken
121    Stukken van het college van B&W
162    Brieven van inwoners, maatschappelijke organisaties  
 en bedrijven
27 Moties van andere overheden

JAAROVERZICHT 2022 
GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD 

IN CIJFERS

Genomen besluiten 
door de raad 

54   Hamerstukken
20   Bespreekstukken

Totaal aantal bijeenkomsten 34

Raadsvergaderingen 10 Commissievergadering
5 commissie Mens en Maatschappij               
7 commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering

2 Gezamenlijke commissie M&M/REB 
14 Beeldvormende 

avonden
7 Raadzaal en 3 Parallelle Zaal 10

74 Aantal insprekers
13 Insprekers bij 
    commissievergaderingen

  2  Commissie Mens en Maatschappij
 11  Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
 0  Gezamenlijke commissie 
     Mens en Maatschappij 
     Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering

7  Insprekers beeldvormende avond     

20 Vragen gesteld 

20  Bestuurlijke schriftelijke     
      vragen (art. 33) 
80  Technische vragen

100

10 19 15
Ingediende amendementen 

5   Aangenomen
5   Verworpen
0   Ingetrokken

Ingediende moties 

8    Aangenomen
9    Verworpen
2    Ingetrokken

Ingediende moties 
vreemd aan de orde 

7    Aangenomen
2    Verworpen
6    Ingetrokken

Gemiddeld aantal kijkers 
livestream vergaderingen 

120  Raadsvergaderingen (67 live)
135  Commissievergaderingen (60 live)
40   Beeldvormende avonden (20 live)

Kortste raadsvergadering 
(43 min.) 30 maart 2022

Langste raadsvergadering 
(5 uur, 46 min.) 3 november 2022

Totale vergadertijd raadsvergadering  (23 uur, 30 min.) 

458



 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

30 JANUARI: INFORMATIEAVOND TOEKOMST 
BESTUURSCENTRUM SINT-OEDENRODE

Het bestuurscentrum (het voormalig gemeentehuis) in Sint-
Oedenrode staat sinds het ontstaan van Meierijstad in 2017 voor 
een deel leeg. En de exploitatielasten zijn hoog.
Eind 2021 nam de gemeenteraad het besluit dat het 
bestuurscentrum in ieder geval behouden blijft als het 
klantencontactcentrum en als vergader- en ontmoetingsruimte 
voor de gemeenteraad. 

Onderzoek
De afgelopen periode is er een onderzoek gedaan naar de 
toekomstige invulling van het bestuurscentrum. Dit onderzoek 
richtte zich zowel op de mogelijkheden voor gemeentelijk 
gebruik als op mogelijk gebruik door anderen. De resultaten 
van dit onderzoek zijn tijdens de beeldvormende avond van 24 
november 2022 met de gemeenteraad gedeeld.

In gesprek
De gemeenteraad wil in april van dit jaar een besluit nemen over 
de toekomst van het bestuurscentrum. Voor die tijd willen we 
omwonenden en andere belangstellenden informeren over het 
voorgenomen besluit. En u uiteraard de ruimte geven voor het 
stellen van vragen en het geven van aandachtspunten.
Wij nodigen u daarom uit op maandag 30 januari om 19.00 uur 
in het bestuurscentrum, Burgemeester Wernerplein 1 in 
Sint-Oedenrode.

Programma 30 januari
19.00 uur  Inloop
19.30 uur  Inleiding door wethouder Rik Compagne
19.40 uur  Presentatie van resultaten onderzoek 
20.15 uur  Met elkaar in gesprek 
21.00 uur  Afsluiting

U bent van harte uitgenodigd. Wij verzoeken u zich aan te melden 
vóór	27	januari	via	communicatie@meierijstad.nl.

TER INZAGE: ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
SINT-OEDENRODE OOST, HERZIENING 
SLUITAPPEL 17-17A

Het ontwerpbestemmingsplan “Sint-Oedenrode Oost, herziening 
Sluitappel 17 - 17A” ligt vanaf donderdag 19 
januari tot en met woensdag 1 maart ter inzage 
in het gemeentehuis in Veghel, Stadhuisplein 1. 
Tevens is het ontwerpbestemmingsplan digitaal 
raadpleegbaar op: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan maakt de (her)ontwikkeling 
van percelen aan de Sluitappel 17-17A en Groene-Woud 
ongenummerd mogelijk. Op de percelen aan de Sluitappel 
was voorheen een kringloopcentrum gevestigd. Bij deze 
ontwikkeling wordt de volledige bedrijfsbebouwing gesaneerd, 
de bedrijfsbestemming verwijderd, de bestaande bedrijfswoning 
omgezet naar een burgerwoning en worden 6 woningen 
toegevoegd. 

Wilt u eventueel een zienswijze indienen, dan 
kunt u de volledige bekendmaking raadplegen op 
www.officielebekendmakingen.nl
 

TER INZAGE: BESTEMMINGSPLAN 
VOSSENBERG/BLOEMENWIJK SCHIJNDEL 

Het vastgestelde bestemmingsplan Vossenberg/Bloemenwijk 
Schijndel ligt van donderdag 19 januari tot donderdag 2 maart ter 
inzage in het gemeentehuis in Veghel, Stadhuisplein 1.

De school Vossenberg aan de Papaverstraat in Schijndel is 
gesloopt, initiatiefnemer (Woonmeij) heeft een plan ontwikkeld 
om op deze locatie een nieuw wijkgebouw (multifunctioneel 
centrum) te ontwikkelen in combinatie met sociale woningbouw. 
In totaal gaat het om 47 woningen die ondergebracht 

worden in een appartementengebouw, in grondgebonden- 
en hoeksteensenioren-woningen en in een multifunctionele 
accommodatie (MFA).

Wilt u eventueel in beroep gaan, dan kunt u 
de volledige bekendmaking raadplegen op  
www.officielebekendmakingen.nl.

THEEZAKJES EN KOFFIEPADS MOGEN BIJ 
GFT-AFVAL

 
Waar	 laat	 je	 een	 gebruikt	 theezakje	 of	 een	 koffiepad?	 Het	
was	 in	 2022	 één	 van	 de	 meest	 gestelde	 vragen	 op	 de	
Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal. 

Op deze vraag is sinds 1 januari 2023 het antwoord: bij het gft-
afval.	 Het	 scheiden	 van	 koffiepads	 en	 theezakjes	 via	 het	 gft-
afval	 levert	 jaarlijks	zo’n	88	miljoen	kilo	extra	compost	op.	Het	
nieuwe weggooiadvies is het resultaat van een initiatief vanuit 
de	 branchevereniging	 Koffie	 &	 Thee	 Nederland,	 bedrijven	 uit	
de	 koffie-	 en	 theesector	 de	 Rijksoverheid	 en	 de	 Vereniging	
Afvalbedrijven. In 2020 besloten zij gezamenlijk te bekijken hoe 
koffiepads	 en	 theezakjes	 kunnen	 worden	 verwerkt	 in	 het	 gft-
afval.	Koffiedik	en	theeblaadjes	zijn	goed	te	composteren,	maar	
over de gebruikte materialen in de theezakjes en pads bestond 
voor consumenten veel onduidelijkheid. Daardoor was lange tijd 
het advies om de zakjes en pads bij het restafval te gooien, zo 
ontstond er geen vervuiling van de gft-afvalstroom. 
 
Uit een onafhankelijke steekproef in opdracht van Rijkswaterstaat 
blijkt dat inmiddels 93% van de theezakjes en bijna 97% van de 
koffiepads	ook	professioneel	composteerbaar	is,	waardoor	ze	bij	
het	 gft-afval	 kunnen	worden	weggegooid.	Met	 op	 jaarbasis	 88	
miljoen kilo extra compost als resultaat.

Koffiecups wel bij restafval 
Wie	koffie	maakt	met	cups,	moet	deze	nog	wél	bij	het	restafval	
gooien. Deze zijn namelijk van aluminium of hard plastic en zelfs 
het biodegradeerbare plastic breekt vaak niet of onvoldoende af 
in de Nederlandse composteerinstallaties.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
Doornhoek 3745 realiseren van een in-/uitrit en 

plaatsen van een erfafscheiding
Dominicus van 
Ophovenstraat 11 

plaatsen van een warmtepomp

Eerdsebaan mast nr.14 plaatsen van lichtmastreclame
Corridor mast nr. 50 en 
nr.26 

plaatsen van lichtmastreclame

De Scheifelaar 555 plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

Rembrandtlaan 4 verbouwen van een kantoor met 
nieuwe gevelreclame

Trentweg 24 te Erp bouwen van een bijgebouw
Burg. Eliënsstraat 5 bouwen van een carport
Reibroekstraat 3 realiseren van een aanbouw
Seinehof 19 aanleggen van een inrit

Evenementenvergunning
Markt 30 3 en 4 februari Loeiersfestijn
Biezendijk 23 25  t/m 26 maart motorcross 

wedstrijd

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunningen 
Voorhei 2 oprichten van een bedrijfsgebouw
De	Scheifelaar	583	 bouwen van een woning en het 

aanleggen van een inrit
Pater van den Elsenlaan 
15 

plaatsen	van	silo’s

Julianapark kappen van 1 esdoorn
Biezendijk 21 herbouwen van een bijgebouw
Kraanmeer 15 te Erp mobiele puinbreker 

VERDAGINGSBESLUITEN

De Scheifelaar 30 bouwen van een 
zwembadoverkapping

Broedershof 45 verhuren van een woning
Blankenburg 2-4 realiseren van nieuwe 

zonnepanelen met bijbehorende 
bouwwerken en het legaliseren 
van bestaande zonnepanelen en 
bijbehorende bouwwerken 

Burg. Völkerstraat 1 verbouwen van een woning
Markt 10 bouwen van een 

appartementengebouw
Souverijnsakker 20  bouwen van een woning
Taylorweg 2 plaatsen van diverse (licht-)reclames

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 

SAMEN 
HOUDEN WE 
MEIERIJSTAD 
SCHOON


