
TERUGBLIK RAADSVERGADERING 26 JANUARI

Wilt u weten hoe de raadsvergadering gegaan 
is? U kunt de vergadering terugkijken via www.
meierijstad.nl/videoregistraties.

AGENDACOMMISSIE 2 FEBRUARI

De voorlopige agenda’s van de commissies (15 februari), de raad 
(2 maart) en de beeldvormende avond (16 maart) worden hier 
besproken en vastgesteld. 

BEELDVORMENDE AVOND 9 FEBRUARI 

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: 
• Onderhoudskwaliteit openbare ruimte

Op 27 januari 2022 heeft de gemeenteraad een besluit 
genomen over het beheer en onderhoud van de openbare 
ruimte. Het college wil met de raad hierover van gedachten 
wisselen. Om zo samen een beeld te krijgen van de wensen 
en de mogelijkheden.   

• Luchtkwaliteit en gezondheid
Wat zijn de invloed van luchtkwaliteit op de gezondheid? Wat 
doet de gemeente hieraan en wat kunnen metingen hieraan 
bijdragen?

• Natuur- en landschapspark Vlagheideberg
Hoe ziet de visie en het (eerste) schetsontwerp er uit? Welke 
scenario’s zijn denkbaar? Wat is de invloed van de komst van 
een zonnepark op het park en andersom? Het college wil met 
de raad over het plan van gedachten wisselen.

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. Aanmelding is mogelijk tot 8 februari, 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 15 FEBRUARI

Op de agenda:
• Normenkader 2022
• Zienswijze kadernota 2024 Veiligheidsregio Brabant-Noord
• Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, herziening Venushoek 38’.
• Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Den Dubbelen 

4 Eerde’

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 15 FEBRUARI

Op de agenda:
• Zienswijze ontwerp centrumregeling Jeugd Noordoost 

Brabant 2024
• Zienswijze kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant, inclusief 

geactualiseerd basispakket

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. Aanmelding is mogelijk tot 14 februari, 12.00 uur.

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? 
Kijk dan bij de vergaderstukken op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender 
Hier vindt u ook de actuele stand van zaken.
 
Hebt u vragen? Neem dan contact op met de griffie, telefoon  
14 0413 of e-mail griffie@meierijstad.nl   

MELD U AAN VOOR DE LANDELIJKE 
OPSCHOONDAG OP 15 OF 18 MAART!

Gaat u ook aan de slag tijdens de Landelijke Opschoondag? 
Niemand houdt van rommel in de omgeving. Daarom maken we 
samen héél Meierijstad schoon. 

Het is een dag waarop iedereen samen met de buurt, vereniging, 
sportclub, school, vrienden of collega’s de eigen buurt 
schoonmaakt. In Meierijstad gaan we op twee dagen aan de 
slag: woensdag 15 maart en zaterdag 18 maart.
Zo doet u mee!
• Meld uw schoonmaakactie aan voor 22 

februari via www.meierijstad.nl/Formulieren/
Landelijke_opschoondag 

• Ontvang gratis opruimmaterialen
• Nodig zo veel mogelijk deelnemers uit
• Ga samen aan de slag

De gemeente zorgt voor iets lekkers als u meedoet. Ook halen 
we het verzamelde zwerfafval gratis voor u op. Doe mee en meld 
uw school, (buurt) vereniging, club, vriendengroep of bedrijf aan.
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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

 80 JAAR BEVRIJDING

Het lijkt wat vroeg, maar voordat we het weten is het september/oktober 2024. Dan viert de gemeente het feit dat in 
1944 onze dorpen bevrijd werden van de Duitse bezetting.  Net als in 2019 besteden we graag op zoveel mogelijk 
manieren aandacht aan 80 jaar vrijheid. Want juist in deze tijd blijkt maar weer eens hoe kwetsbaar vrijheid is. 
Inmiddels hebben al verschillende initiatiefnemers zich bij ons gemeld én wordt er ook weer een Basecamp ingericht. 
 
Eerste bijeenkomst

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een eerste bijeenkomst met andere enthousiaste betrokkenen om 
ideeën en dromen te delen, om elkaar te leren kennen en eventuele verbindingen te leggen.

Deze eerste bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 4 april 2023 (inloop van 19.00-19.30 uur, aanvang bijeenkomst 
om 19.30 uur) in De Schakel in Wijbosch. 

Wilt u hierbij aanwezig zijn, stuurt u dan een mail naar bevrijding@meierijstad.nl met daarin uw naam, het aantal 
mensen waarmee u komt en of u als particulier of namens een organisatie (en zo ja, welke organisatie) aanwezig bent. 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste en betrokken inwoners en organisaties die iets willen organiseren in het 
kader van ‘80 jaar vrijheid’. 

80 JAAR VRIJHEID IN MEIERIJSTAD
HERDENKT EN VIERT U MEE?



GRATIS VVN OPFRISCURSUS SCOOTMOBIEL 

Voor bestuurders van scootmobielen 
is het steeds moeilijker om alleen over 
straat te gaan door de drukte in het 
verkeer. Daarom organiseert Veilig 
Verkeer Nederland in samenwerking met 
de Seniorenraad Meierijstad een gratis 
opfriscursus voor scootmobielgebruikers.

Voorkom ongelukken en los de problemen op die u ervaart in het 
verkeer!

De opfriscursus bestaat uit: 
• Theorie: de belangrijkste verkeersregels, die voor u als 

scootmobielbestuurder van belang zijn 
• Vaardigheid: een parcours waarin u de basisvaardigen 

oefent onder begeleiding van o.a. een ergotherapeut. 

Er zijn 2 gratis opfriscursussen op: 
• Woensdag 15 maart van 9.30 uur tot 12.30 uur in Erp 
• Woensdag 22 maart van 9.30 uur tot 12.30 uur in Schijndel 

Aanmelden kan tot 1 maart via 
www.vvn.nl/opfriscursusmeierijstad 
 
Hebt u vragen, neem dan contact op met 
Veilig Verkeer Nederland, Steunpunt Zuid. Het 
telefoonnummer is (088) 524 88 50. U kunt ook een mail sturen 
naar steunpuntzuid@vvn.nl.

TER INZAGE ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
BUITENGEBIED SCHIJNDEL ELDE 3

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Schijndel, 
herziening Elde 3” ligt van 2 februari tot en met 15 maart ter 
inzage in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel.

Het ontwerpbestemmingsplan gaat over een aanpassing 
van de bestemming ‘Agrarisch met waarden - kleinschalig 
landschapswaarden’ naar ‘Bedrijf’. Hiermee is een 
kleinschalige veehouderij, verbonden aan grondgebonden 
akkerbouwbewerking en zzp-werkzaamheden toegestaan.

VERKIEZINGEN 15 MAART 

Op 15 maart zijn er weer verkiezingen. Dit keer voor het kiezen van een bestuur voor de provincie en de waterschappen. Vorige week 
hebben we u geïnformeerd over de rol van de provincie. Nu willen wij u graag informeren over de functie van de waterschappen.

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

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

Wat doet een waterschap? 
In Nederland kiezen we elke 4 jaar de besturen van de waterschappen. Dat doen we bij de waterschapsverkiezingen. 
Maar wat doet een waterschap eigenlijk? We leggen het hieronder uit.

De taken van het waterschap
Nederland ligt voor een groot deel onder zeeniveau. Dat maakt 
ons kwetsbaar voor overstromingen. Het is daarom belangrijk om 
het water te controleren en ons te beschermen tegen het water. 
Dat doen de waterschappen. Nederland heeft 21 waterschappen. 

Om alle taken van het waterschap goed te kunnen doen, betalen 
inwoners waterschapsbeslasting. Tijdens de verkiezingen heeft 
u invloed op hoe dit geld wordt besteed en welke keuzes het 
waterschap maakt. 

Verkiezingen waterschap
Stemt u bij de waterschapsverkiezingen? Dan bepaalt u mee wie 
er in het algemeen bestuur van het waterschap komt. In het algemeen 
bestuur zitten ook mensen van natuurorganisaties en boeren. 
Zij worden niet gekozen maar benoemd. Want de controle van het 
water is ook voor hen heel belangrijk. De leden van het algemeen 
bestuur zijn er uiteindelijk voor alle inwoners.

Wat doet het bestuur?
•  Het algemeen bestuur bepaalt de doelen van het 
 waterschap. En hoe er wordt gewerkt aan die doelen.  
•  Het algemeen bestuur bepaalt hoe hoog de 
 waterschapsbelasting is.
•  Het algemeen bestuur controleert of de taken van 
 het waterschap goed worden uitgevoerd. 

Wilt u meer weten over het waterschap?
Kijk op waterschappen.nl of op de website van uw waterschap.

Een waterschap heeft de volgende taken: 

Beheren en ver-
sterken van dijken 

en sluizen 

Zorgen voor onderhoud aan 
dijken, sluizen, dammen, 

stuwen en gemalen. 

Zuiveren 
rioolwater

Schoonmaken van al het 
water dat we gebruiken.

Regelen 
waterstand

Water wegpompen 
bij veel regen, water 

vasthouden bij droogte.

Zorgen voor 
schoon water

Zorgen dat het water in 
rivieren en sloten schoon 
en gezond is voor mens, 

dier en plant.
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Het bestemmingsplan “Buitengebied Schijndel, herziening Elde 
3” maakt de planologische inpassing mogelijk door de beoogde 
herziening van de bestemming.

Om een zienswijze in te dienen op het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u de volledige 
bekendmaking raadplegen op 
www.officielebekendmakingen.nl

 
TER INZAGE BESTEMMINGSPLAN FOODPARK 
VEGHEL 2021

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Foodpark Veghel 2021’ 
ligt van 2 februari tot 16 maart ter inzage in het gemeentehuis, 
Stadhuisplein 1 te Veghel.

Aan de zuidkant van Veghel, aan de A50 bij afslag 10 Eerde, ligt 
het bedrijventerrein Foodpark Veghel. Foodpark Veghel is een 
aantrekkelijke locatie voor bedrijven in de voedingsindustrie die 
nieuwe samenwerkingsverbanden zoeken. Hierdoor ligt de focus 
op vernieuwing, samenwerking, versterking en profilering van 
onze voedingsindustrie. De gemeente Meierijstad heeft het doel 
om Foodpark Veghel verder te laten groeien.

In 2016 is het bestemmingsplan ‘Foodpark Veghel 2016’ 
vastgesteld, waarna een deel van het terrein (fase 1) is ontwikkeld. 
In 2019 is voor fase 2 een bestemmingsplan vastgesteld, het 
bestemmingsplan ‘Foodpark Veghel, uitbreiding’. In 2020 is 
medewerking verleend aan de vestiging van een bedrijf door 
middel van het verlenen van een Omgevingsvergunning voor ‘De 
Kempkens ongenummerd te Veghel’, dit was fase 3.

Bij de opzet van het bedrijventerrein Foodpark is het de bedoeling 
om het bedrijventerrein in zuidelijke richting af te ronden, zodat 
bedrijfsbebouwing mogelijk is tot ongeveer het eind van de 
Corridor. Door middel van dit bestemmingsplan (fase 4) wordt 
deze zuidelijke afronding van Foodpark mogelijk.

U kunt in beroep gaan tegen het vastgestelde 
bestemmingsplan. Daarvoor kunt u de volledige 
bekendmaking raadplegen op 
www.officielebekendmakingen.nl.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
Middegaal 20 plaatsen van zonnepanelen in de tuin
Jan Steenstraat 8 verbouwen van een woning
Donauring 81 vergroten van de buitenberging
De Scheifelaar 547 bouwen van een woning met aanbouw
Patrijsdonk 27 plaatsen van raamkozijn met rolluik
Eemshof 14 vervangen van kozijnen in de 

voorgevel van de woning
Landweerveld 2 te Erp bouwen van een carport
Stadhuisplein 6 bijplaatsen van inverters op het dak
Vensbroekje 2 realiseren van een minicamping

Evenementenvergunningen
Centrum 18, 19 en 21 februari Jeugdoptocht, 

Grote optocht en Lampionnenoptocht 
Carnaval Veghel Kuussegat

N.C.B.-laan 80 16 t/m 19 maart Open dagen 
FrieslandCampina Ingredients

Evertsenstraat 5 26 t/m 28 mei Open dag en Turks 
cultureel festijn

Cruijgenstraat - 
Schildstraat - De 
Mortelkes - Tolstraat - 
Heesakker - Vaansingel 
- Hesselereind 
- Pentelstraat - 
Cruijgenstraat (Start/
Finish)

4 juni Wielerronde van Erp

INGETROKKEN AANVRAAG

Melkerstraat 1 te Erp realiseren van een kinderdagverblijf 
in een bestaand schoolgebouw

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunningen
Jorishoeve 3 verhuren van een woning
Kampweg 28 te Erp plaatsen van een tijdelijke woonunit
De Scheifelaar 526 bouwen van een woonhuis en het 

aanleggen van een inrit
Pater van den Elsenlaan 
4B 

plaatsen van draagarmstellingen

Tijmveld 92 plaatsen van dakkapellen en het 
veranderen van de gevel

Iepenlaan 16 bouwen van twee bijgebouwen
Lage Landstraat 6A het inpandig verbouwen van een 

bedrijfspand
Mountbattenweg 19 wijzigen van de entree
Rembrandtlaan 4 verbouwen van een kantoor met 

nieuwe gevelreclame
Wilbert Kerkhofstraat 3 
te Erp

plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

Evenementenvergunningen
Kapelstraat e.o. 21 februari optocht van Oiversland
Past. Clercxstraat 53-55 18 februari nevenactiviteiten 

carnavalszaterdag

Exploitatievergunning
Prins Willem Alexander 
Sportpark 21 

Indoor Speelparadijs Veghel

VERDAGINGSBESLUITEN

Kruigenstraat 23 bouwen van een woning
Pastoor Willenborgstr. 16 bouwen van een woning
Hoge Biezen 1 vergroten van een woning
Pater van den Elsenlaan 
4B 

plaatsen van palletstellingen

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


