
TERUGBLIK COMMISSIES 19 JANUARI 

Bent u benieuwd hoe de commissies gegaan 
zijn? Wilt u weten wat er besproken is? 
U kunt de vergaderingen terugkijken via 
www.meierijstad.nl/videoregistraties

RAADSVERGADERING 26 JANUARI 

De raad neemt op 26 januari een besluit over de onderwerpen 
die in de commissies van 19 januari besproken zijn. De 
commissies hebben advies gegeven 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 
bespreekt men wel de raad. De bespreking beperkt zich tot het 
amendement en/of de motie die bij het agendapunt 
is ingediend. 
Amendementen en moties worden bij de
vergaderstukken geplaatst. 
Zie www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

OP DE AGENDA 

Benoeming burgercommissielid
Voorstel is om mevrouw Van den Bosch (fractie Forum voor 
Democratie) te benoemen als burgercommissielid. Het stemmen 
hierover gebeurt schriftelijk. 

Hamerstukken
• Aanwijzing accountant gemeente Meierijstad voor 

jaarrekeningen 2023 t/m 2026
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 

Veghel, herziening Leinserondweg 12
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Dieperskant 11 en 

Morschehoef 7, Erp
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Veghelsedijk 10a, 

Erp
• Vaststelling bestemmingsplan ‘Snelfi etsroute Veghel, deel 

Mariaheide’
• Beschikbaarstelling aanvullend krediet herinrichting 

Vijverwijk te Veghel en Zeeheldenbuurt te Schijndel
• Beschikbaarstelling uitvoeringskredieten Openbare Ruimte 

2023
• Beschikbaarstelling krediet vervanging kleedaccommodatie 

BSV Starlights/VMS ‘21
• Beschikbaarstelling krediet uitvoering meerjarig 

onderhoudsplan buitensportaccommodaties 2023
• Beschikbaarstelling krediet IKC de Bunders (vervangende 

nieuwbouw basisschool “de Bunders” en nieuwbouw 
opvangvoorzieningen)

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

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? 
Kijk dan bij de vergaderstukken 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender. Hier vindt u ook de actuele 
stand van zaken. 

Vergaderdata in de komende periode:
26 januari         Raadsvergadering
2 februari          Agendacommissie

UIT DE RAAD GELICHT

Bestemmingsplan Dieperskant 11 en Morschehoef 7, Erp
Door deelname aan de subsidieregeling ‘Sanering 
varkenshouderijen’ moet het bestemmingsplan voor beide 
locaties aangepast worden. De locatie Dieperskant 11 wordt 
omgezet naar bestemming ‘Wonen’ waarbij een ruimte-voor-
ruimte-woning wordt toegevoegd. De locatie Morschehoef 
7 krijgt de bestemming ‘Bedrijf’ voor de vestiging van een 
interieurbouwbedrijf. Op deze locatie worden verder nog twee 
vrijstaande ruimte-voor-ruimte-woningen toegevoegd. Aan de 
achterzijde komt een kleinschalig zonnepark.

Beschikbaarstelling krediet IKC de Bunders (vervangende 
nieuwbouw basisschool “de Bunders” en nieuwbouw op-
vangvoorzieningen)
Het college is van plan medewerking te verlenen aan vervangende 
nieuwbouw van basisschool “de Bunders” en nieuwbouw van een 
gebouwdeel voor kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse 
opvang. Hierdoor ontstaat een nieuw Integraal Kindcentrum 
(IKC). Hiervoor zijn fi nanciële middelen nodig en dat behoort tot 
het budgetrecht van de raad. Voor de vervangende nieuwbouw 
van de school is € 3.656.949,- nodig. Voor het gebouwdeel voor 
de opvangvoorzieningen is € 1.114.478,- nodig. De benodigde 
middelen voor kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse 
opvang betreffen ‘voorfi nanciering’. Deze middelen vloeien terug 
via een kostprijsdekkende huurovereenkomst.

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende 
avonden weten? Wilt u nader kennismaken met de raads- en 
commissieleden? 
Kijk eens op www.meierijstad.nl/gemeenteraad.
Hebt u vragen? Neem dan contact op met de griffi e,
telefoon 14 0413 of e-mail griffi e@meierijstad.nl.

 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. En men reikt dan de Sport 
Award uit aan de Sportvrijwilliger van 2022. Eén voor de jeugd en 
één voor volwassenen. 

Aanmelden Kampioenen en Sportvrijwilligers
Tot en met 14 februari kan iedereen in Meierijstad de kampioenen 
en sportvrijwilligers van 2022 aanmelden. Het aanmelden van de 
kampioenen en nomineren kan via 
www.sportawardsmeierijstad.nl. Op maandag 
17 april worden alle genomineerde vrijwilligers 
bekend gemaakt. Vanaf dan kunt u tot en met 7 
mei stemmen op uw favoriet.  

15 MAART 2023: VERKIEZINGEN PROVINCIALE 
STATEN EN WATERSCHAPPEN 

Binnenkort zijn de verkiezingen voor het bestuur van de provincie 
en de waterschappen. Hieronder vindt u het totale overzicht van 
de stemlokalen in Meierijstad, informatie over hoe u uw stem kunt 
uitbrengen en wat de provincie doet. Volgende week informeren 
wij u over de waterschappen.

STEMLOKALEN

Voor de verkiezingen van de leden voor Provinciale Staten kunt u 
uw stem uitbrengen in alle stemlokalen van de gemeente.
Voor de Waterschapsverkiezingen kunt u in de gemeente uw 
stem uitbrengen voor:  
•  Waterschap Aa en Maas in alle stembureaus van Veghel, 

Schijndel en Basisschool Eerschot en de Beckart in Sint-
Oedenrode.

• Waterschap De Dommel in alle stembureaus van Schijndel 
en Sint-Oedenrode.

VEGHEL
Gemeentehuis Meierijstad Stadhuisplein 1 

Wijnu gebouw Wilgenstraat 15

Wijkgebouw De Bloemfontein Hyacinthenstraat 2 

Stichting Turkse Eenheid Veghel Burg. De Kuijperlaan 3 A 

Wijkgebouw De Lapvoet De Leest 45 

Rode kruis gebouw Evertsenstraat 9

Loods familie Verbeek Kruigenstraat 5

Gymzaal Zuid, basisschool De 
Vijfmaster

Witte de Withstraat 24 A

OBS De Uilenbrink Melisselaar 1 

Natuurtuin ’t Bundertje Patrijsdonk 53 A 

Wijkgebouw De Spil De Bunders 5 

Speelleercentrum de Pionier Lookveld 1 

ROC de Leijgraaf Muntelaar 10 

M.F.C. De Hintel Vlasven 91 

Gymzaal naast D’n Brak Ericastraat 17 

Dorpshuis Zijtaart Past. Clercxstraat 50 

Gemeenschapshuis De Brink St. Antoniusplein 7 

Basisschool De Empel Melkerstraat 1  

Ter Aa Sport en 
Ontmoetingscentrum

Den Uil 1 A

Raadhuis Erp Hertog Janplein 9 

Gemeenschapshuis ’t Span Kampweg 2

Gemeenschapshuis Den 
Hazenpot

Past. Van Schijndelstraat 37

Sportzaal ’t Ven Moerven 323

SINT-OEDENRODE
Kasteel-Raadhuis Dommelrode Burg. Wernerplein 1

De Beurs zalencentrum Heuv-el 44

Basisschool Dommelrode Mater Lemmensstraat 31

Boxsons autolease Alfred Nobelstraat 7

Basisschool Eerschot Eerschotsestraat 97

Gymzaal Armenhoef, bij 
Odaschool

Laan ten Bogaerde 7

Foyer Sportzaal De Kienehoef Frederikstraat 41

De Meidoorn Meidoornstraat 10

MFA De Loop’r Pastoor Smitsstraat 40

Zalencentrum de Beckart Oude-Lieshoutseweg 7

SCHIJNDEL
RAADhuis Schijndel Markt 20

Gymzaal EBC Oost, bij bs de 
Beemd

Smaldonkstraat 4

Sportcomplex De Dioscuren 
ingang H.V. Amicitia

Bunderstraat 6 b
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Basisschool de Regenboog Hertog Jan II laan 58

Sociaal Cultureel Centrum de 
Vink

Hoevenbraaksestraat 28

Gymzaal bij De Schakel Eerdsebaan 1

’t Spectrum Steeg 9

Sociaal Cultureel Centrum de 
Kajuit

Houtstraat 14                

Gymzaal EBC Noord, bij bs de 
Vossenberg

Jan van Amstelstraat 34

Het Gasthuis Lidwinahof 70 

Café Zaal De HeerenMeester Boschweg 120

Het Tramhuys Hoofdstraat 113

Café-Zaal ’t Zuid Plein 1944 22

HOE KUNT U UW STEM UITBRENGEN?

Kiesgerechtigden krijgen uiterlijk 1 maart de stempas thuis-
gestuurd.

U gaat zelf stemmen
• U gaat naar een stemlokaal binnen de gemeente 

Meierijstad.
• U neemt uw stempas en uw identiteitsbewijs (paspoort, 

rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument) mee. 
Zonder stempas en identiteitsbewijs mag u niet stemmen. 
om uw stem uit te brengen mag uw identiteitsbewijs 
maximaal vijf jaar verlopen zijn.

In een andere gemeente uw stem uitbrengen?
Wilt u stemmen in een andere gemeente binnen de provincie 
Noord-Brabant of in een andere gemeente binnen de grens van 
het waterschap, vraag dan een kiezerspas aan bij de gemeente. 

Iemand anders machtigen om voor u te stemmen?
U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Wilt u 
een kiezer uit dezelfde gemeente (en/of hetzelfde waterschap) 
machtigen? Dan geeft u dit aan op de achterkant van uw stempas. 
De kiezer die voor u stemt (de gemachtigde) moet een kopie van 
uw identiteitsbewijs meenemen naar het stembureau. 
Wilt u een kiezer uit een andere gemeente machtigen? Vraag 
dan een volmacht bij de gemeente aan.
• U kunt alleen een kiezer machtigen om voor u te stemmen 

als deze kiezer ook voor de provincie Noord-Brabant mag 
stemmen en/ of voor hetzelfde waterschap. 

• De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan 2 
volmachten aannemen. 

• De gemachtigde moet de volmachtstem tegelijkertijd met 
zijn/haar eigen stem uitbrengen.

 
Informatie
Meer informatie over de verkiezingen, 
kiezerspas en volmacht vindt u op 
www.meierijstad.nl/verkiezingen 

 
 

  

Op 15 maart 2023 vinden de verkiezingen voor 
de provinciale staten én voor de algemeen besturen 

van de waterschappen plaats. Benieuwd wat de 
waterschappen doen? Kijk op www.waterschappen.nl.

Wat doet de provincie? 
In Nederland zijn elke 4 jaar verkiezingen voor de provinciale staten. We kiezen dan de statenleden, de volksvertegenwoordigers 
van de provincie. Maar wat zijn de taken van de provincie? En wat doen de statenleden? We leggen het hieronder uit.

De provincie heeft verschillende taken:

Verkiezingen provinciale staten
De inwoners van de provincie kiezen de leden van de provinciale 
staten, de statenleden. Heeft een provincie veel inwoners? Dan zijn er 
ook meer statenleden. Het maximum is 55.

Wat doen de statenleden?
De statenleden zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. 
Zij bepalen de doelen van de provincie. Ook bepalen ze hoe er aan 
die doelen wordt gewerkt en hoeveel geld ervoor is. De statenleden 
controleren het bestuur van de provincie, de gedeputeerde staten. 

De statenleden kiezen ook de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt 
vlak na de provinciale statenverkiezingen. Dus stemt u bij de provinciale 
statenverkiezing? Dan heeft u ook indirect invloed op wie de leden 
van de Eerste Kamer worden.

College van gedeputeerde staten
Na de provinciale statenverkiezing wordt het college van gedeputeerde 
staten gevormd: het dagelijks bestuur van de provincie. In het college 
zitten gedeputeerden en de commissaris van de Koning. Zij voeren 
de besluiten van de provinciale staten uit. Iedere gedeputeerde heeft zijn 
eigen onderwerp. Bijvoorbeeld verkeer en vervoer, of natuur en milieu. 

Commissaris van de Koning 
De commissaris van de Koning is voorzitter van de provinciale 
staten en van de gedeputeerde staten. De regering benoemt deze 
commissaris voor een periode van 6 jaar. De commissaris houdt onder 
meer toezicht op het beleidsproces van de provincie en adviseert en 
bemiddelt bij bestuurlijke problemen in gemeenten.

Wilt u meer weten over de provincie?
De leden van de provinciale staten zijn er voor de inwoners. Heeft u een vraag 
of een idee voor de provincie? Dan kunt u contact opnemen met de provincie of 
met een statenlid. Kijk voor meer informatie op de website van uw provincie.

Indelen van              
de ruimte 

Bepalen waar ruimte is voor 
natuur, huizen, wegen, 
water en bijvoorbeeld 
wind- of zonneparken. 

Natuur en 
milieu 

Zorgen voor natuur 
en natuurherstel, 

vergunningen verlenen en 
controles uitvoeren.

Klimaat en 
energie 

Samen met inwoners 
en bedrijven werken 
aan verduurzaming.

Openbaar 
vervoer

Zorgen voor streekvervoer in 
de hele provincie.

Wegen-  
netwerk                                       

Aanleggen en onderhouden 
van provinciale (vaar)wegen, 

fietspaden en bruggen.

Cultuur en 
monumenten-

zorg 

Beschermen en behouden 
van monumentale 

landschappen en gebouwen.

Regionale 
economie

Samen met bedrijven 
zorgen voor meer 
werkgelegenheid.

Toezicht 
houden

Controleren van het 
functioneren van gemeenten 

en waterschappen. 

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
Taylorweg 2 plaatsen van 74 zonnepanelen
Wilbert Kerkhofstraat 3 
te Erp

plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

Heesakker 12 te Erp gebruik van verenigingsgebouw 
De Bolle Akker voor B.S.O. het 
Kevertje

Prins Willem Alexander 
Sportpark 1 

gebruik van de bouwwerken

N279 Parallelweg N 534 kappen van bomen
Prins Willem Alexander 
Sportpark 20 

aanleggen van 3 padelbanen

Mergelven 5 verbreden van een oprit
Wilsvoortweg 3 tijdelijk verhogen van het aantal te 

huisvesten arbeidsmigranten
Pater Visserslaan 16 slopen en bouwen van een stal en 

schuur

EVENEMENTENVERGUNNINGEN

Witte de Withstraat 24 24 en 25 juni 2023 Zeskamp 
De Bresser 27 2 april VOW-Mud-run obstakel run
Kapelstraat e.o. 21 februari optocht van Oiversland

BUITEN BEHANDELING GESTELD 
 

Vincent van Gohstraat 3 verbouwen van een woning

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunningen 
Molenstraat 1A  wijzigen van een magazijn naar 

appartement
H. Hartplein 15A t/m E  bouwen van 5 patiobungalows
Vlas en Graan 
ongenummerd

kappen van 3 bomen

Burg. de Kuijperlaan 4A realiseren van een aanbouw
De Scheifelaar 555 plaatsen van een tijdelijke 

woonunit
Trentweg 24 te Erp bouwen van een bijgebouw
Burg. Eliënsstraat 5 bouwen van een carport
Reibroekstraat 3 realiseren  van een aanbouw

Evenementenvergunning
Markt 30 3 en 4 februari 2023 - loeiersfestijn

VERDAGINGSBESLUITEN

De Scheifelaar 570 bouwen van een woning met 
aanbouw en het aanleggen van 
een inrit

De Kuilen 14A gebruik van de woning als 
kinderopvang

Buitendreef 90 bouwen van een woning met 
aanbouw

Kraanmeer 26 te Erp omzetten van een bedrijfswoning 
in een plattelandswoning

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER

Prins Willem Alexander 
Sportpark 20 

aanleggen van 3 padelbanen 

Hoogven 2 te Erp bouwen van een nieuwe bedrijfshal 
en de productie van oogst- en 
verwerkingsmachines voor 
groenten 

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 


