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UIT DE RAAD GELICHT: 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor windenergie 
gemeente Meierijstad
Meierijstad onderzoekt de mogelijkheden voor windenergie in de 
gemeente volgens de procedure voor een milieueffectrapportage. 
De eerste stap is het opstellen van een notitie NRD. De notitie 
geeft informatie over de reikwijdte en het detailniveau van de on-
derzoeken die gedaan gaan worden naar de milieueffecten van 
windenergie.

Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad
In de visie staat hoe we de komende jaren om willen gaan met 
zaken als bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. De 
visie gaat zowel over infrastructuur als gedrag en biedt een kader 
voor uitwerking.

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

13 januari: Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
19 januari: Agendacommissie 
20 januari: Beeldvormende avond 
27 januari: Raadsvergadering

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende avonden 
weten? Kijk eens op de www.meierijstad.nl/vergaderkalender. 
Daar vindt u informatie over de gemeenteraad, raadsleden, 
burgercommissieleden, raadsbijeenkomsten, uitzendingen 
raadsbijeenkomsten etc.
Hebt u vragen? Neem dan contact op met de griffie, telefoon  
14 0413 of e-mail griffie@meierijstad.nl. 

INZAMELING KERSTBOMEN

Binnen de bebouwde kom
Kerstbomen worden ingezameld van 10 tot en met 14 januari 
2022. Leg uw kerstboom aan de straat op dezelfde dag dat uw 
GFT-afval wordt opgehaald. 
De kerstbomen worden door een andere wagen opgehaald 
dan de GFT-containers. Daardoor kan het voorkomen dat uw 
kerstboom eerder of later wordt opgehaald dan uw GFT-afval.  
•  Leg uw kerstboom op tijd buiten (voor 7.30 uur)
•  Leg de boom niet voor de containers (als de GFT auto 

eerder is, kan deze de containers niet oppakken).
•  Bied de boom duidelijk zichtbaar aan (niet tegen of op een 

groene heg, of achter een auto)
•  Geen plastic pot aan de kluit of versiering in de kerstboom 

achterlaten (de boom wordt dan niet meegenomen)
•  Klopt het zand van de kluit (dit valt anders op straat tijdens 

het verplaatsen van de boom)

Buitengebied
Woont u in het buitengebied en wilt u dat uw kerstboom gratis wordt 
opgehaald? Dan moet u dit uiterlijk 7 januari 2022 doorgeven 

aan Van Kaathoven via telefoonnummer 0413-481620. Uw 
kerstboom wordt tussen 10 januari en 14 januari 2022 opgehaald 
op dezelfde dag als het GFT-afval. Leg de kerstboom op die dag 
gewoon aan de straatkant.
De kerstbomen worden door een andere wagen opgehaald 
dan de GFT-containers. Daardoor kan het voorkomen dat uw 
kerstboom eerder of later wordt opgehaald dan uw GFT-afval. 

 
AFVALOPHAALSCHEMA 2022

Wilt u in een oogopslag zien wanneer uw afval
in 2022 wordt opgehaald? Kijk dan op 
www.mijnafvalwijzer.nl, vul uw postcode en 
huisnummer in en klik dan in het menu op 
jaaroverzicht en klik dan op PDF downloaden,  
Deze PDF kunt u opslaan of afdrukken.

 
DUNNING IN GEMEENTEBOSSEN ‘T LIJNT 

In de gemeentebossen van ‘t Lijnt in Erp starten vanaf 10 
januari diverse boswerkzaamheden. Ook in het Hurkske worden 
in deze periode enkele boswerkzaamheden uitgevoerd. De 
werkzaamheden duren uiterlijk tot half maart 2022.

Gemeente Meierijstad stimuleert ontwikkeling gevarieerd bos 
De gemeente Meierijstad streeft naar een gevarieerd bos met 
veel afwisseling en natuurwaarden. Daarbij maken we zoveel 
mogelijk gebruik van de natuurlijke processen in het bos.

Ruimte realiseren door ‘dunnen’
Als de bomen in een bos te dicht op elkaar komen te staan, gaat 
dit ten koste van de groei en de gezondheid van iedere boom. 
Daarom is het nodig tijdig ruimte te creëren door bomen weg te 
halen. De eerste stap bestaat uit het selecteren van de bomen die 
blijven en welke daarvoor wijken. De bomen die wijken hebben 
een oranje markering op de stam gekregen. Het vellen van 
deze bomen heet ‘dunnen’ en dit gaat nu gebeuren. Tijdens de 
werkzaamheden werken de beheerder en de uitvoerder volgens 
de gedragscode bosbeheer. In deze gedragscode is vastgesteld 
hoe men bij werkzaamheden om moet gaan met de aanwezige 
flora en fauna.

Wat merkt u als bezoeker van de werkzaamheden in het bos?
Tijdens de werkzaamheden kunt u het bosgebied blijven bezoeken. 
De bomen worden geveld en uitgereden met bosbouwmachines. 
Deze machines rijden ook op de paden. Voor uw eigen veiligheid 
vragen wij u voldoende afstand te houden. Daarnaast kunnen 
paden tijdelijk afgesloten of minder goed toegankelijk zijn. 

  
 

Harvester (oogstmachine)   Gewenst bosbeeld
   

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN 
BEDRIJFSVOERING 13 JANUARI

Op de agenda staat:
•  Rekenkameronderzoek ‘Second opinion op Actieplan 

Woningbouw: sneller en flexibel’
•  Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor windenergie 

gemeente Meierijstad
•  Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad
•  Definitieve Transitievisie Warmte, inclusief 

uitvoeringsstrategie
•  Huidige werkwijze onderhoud en beheer openbare ruimte. 

Wilt u inspreken?
Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Neem dan 
contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl of  
tel. 14 0413). Aanmelding is mogelijk tot 12 januari, 12.00 uur.  
De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker

BEELDVORMENDE AVOND 20 JANUARI

Op het programma staat: 

• Routeplanner CO-2 reductie en verduurzaming 
Maatschappelijk Vastgoed

Doelstelling is CO-2 neutraliteit/reductie in 2030. Wat is  
al bereikt? Wat gaan we nog doen om het Maatschappelijk 
Vastgoed te verduurzamen en daarmee bij te dragen aan realisatie 
van de doelstelling? Tijdens de presentatie wordt ingezoomd  
op de maatregelen, de tijdsplanning en de investeringen in een 
18-tal gebouwen uit de gemeentelijke vastgoedportefeuille. 

• Reflectiesessie onderzoek Rekenkamercommissie over 
eenzaamheid

In deze interactieve sessie neemt onderzoeksbureau B&A 
raadsleden mee in de wijze waarop het onderzoek naar 
eenzaamheid is ingestoken en gaan daarover met hen in gesprek. 
De opbrengsten leveren input voor aanscherping van kaders. 

Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl  
of tel. 14 0413). Er mag ingesproken worden op zowel 
geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen. Aanmelding 
is mogelijk tot 19 januari, 12.00 uur. De spreektijd is maximaal vijf 
minuten per inspreker.

RAAD 27 JANUARI

De raad neemt op 27 januari een besluit over de onderwerpen 
die in de commissie REB zijn behandeld. De commissie brengt 
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. Amendementen en moties 
worden bij de vergaderstukken geplaatst. 
Zie www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

 



GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

Op maandag 10 januari zijn er gewijzigde openingstijden:
• de dienstverleningscentra in Veghel en Sint-Oedenrode 

zijn om 10.00 uur geopend. Wij zijn dus vanaf 10.00 uur 
telefonisch bereikbaar.

• de milieustraat in Schijndel is om 10.00 uur geopend.

Voor de normale openingstijden kunt u kijken 
op www.meierijstad.nl/openingstijden. 
 

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
BUITENGEBIED SINT-OEDENRODE, 
HERZIENING SCHIETBERGWEG 6-8A

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening 
Schietbergweg 6-8a’, zoals dit door de gemeenteraad bij besluit 
van 16 december 2021 is vastgesteld, ligt met ingang van vrijdag 
7 januari tot en met donderdag 17 februari ter inzage in het 
gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel, 
gedurende openingstijden. 
Tevens is het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Sint-Oedenrode, herziening Schietbergweg 
6-8a’ elektronisch raadpleegbaar via: 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening 
Schietbergweg 6-8a’ voorziet in de realisatie van twee 
zelfstandige bedrijfsbestemming voor de bedrijven gelegen aan 
Schietbergweg 6 en Schietberg 8a en waarin de gebruiks- en 
bouwmogelijkheden afzonderlijk worden geregeld. Verder 
voorziet dit plan in het herinrichten van de bedrijfslocaties en het 
vergroten van de bouwmogelijkheden. 
Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen 
tegen het bestemmingsplan kunt u de volledige 
bekendmaking raadplegen op 
www.officielebekendmakingen.nl.

BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED VEGHEL, 
HERZIENING GOORDONKSEDIJK 15

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening 
Goordonksedijk 15’ is door de gemeenteraad bij besluit van 
16 december 22 gewijzigd vastgesteld en ligt met ingang van 
donderdag 6 januari tot en met woensdag 16 februari 2022 
ter inzage in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel, 
gedurende openingstijden. Tevens is het bestemmingsplan 
elektronisch raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl (of 
scan eerdergenoemde QR code).

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening 
Goordonksedijk 15’ voorziet in een passende herbestemming 
van een voormalige intensieve varkenshouderij aan de 
Goordonksedijk 15 te Mariaheide ten behoeve van de exploitatie 
van een hoveniersbedrijf. Voor de mogelijkheid om beroep in te 
stellen tegen het raadsbesluit kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl (of scan 
eerdergenoemde QR code).

WIJZIGING VAN HET BESTEMMINGSPLAN BUITEN-
GEBIED’ VEGHEL VOOR BOERDONKSEDIJK 21 ERP

Het wijzigingsplan ‘Buitengebied Veghel, wijzigingsplan 
Boerdonksedijk 21’ ligt met ingang van donderdag 6 januari tot en 
met woensdag 16 februari 2022 ter inzage in het gemeentehuis, 
Stadhuisplein 1 te Veghel, gedurende openingstijden. Tevens is 
het wijzigingsplan elektronisch raadpleegbaar via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (of scan eerdergenoemde QR code).

Het wijzigingsplan ‘Buitengebied Veghel, wijzigingsplan 
Boerdonksedijk 21’ voorziet in de vergroting van het bestaande 
bouwvlak van het pluimveebedrijf aan de Boerdonksedijk 21 
te Erp tot 1,5 ha. Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen 
tegen het vaststellingsbesluit kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl (of scan 
eerdergenoemde QR code).

STANDPLAATS VACANT WEEKMARKT SCHIJNDEL 

Op de bruisende zaterdagse weekmarkt in Schijndel is een 
standplaats vacant van maximaal 14 meter. In het kader van de 
branchering kunnen hier ondernemers op reageren die vallen 
onder de branchering ‘Bloemen en Planten’. 

Er geldt een inschrijfperiode van veertien dagen na 
publicatiedatum. Dit betekent dat u kunt reageren t/m 19 januari. 
Bij meerdere inschrijvingen gelden de selectie 
criteria zoals opgenomen in Hoofdstuk 
2 artikel 5 van de marktverordening. De 
volledige marktverordening leest u op https://
lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR610722/3 
of scan bijgaande QR code.
 
Indien u interesse heeft kunt u zich inschrijven 
via het digitale formulier welke te vinden is 
op www.meierijstad.nl/standplaats of scan 
bijgaande QR code.

WILDCROSSEN MELDEN? 

Wildcrossen tast de natuur aan in het buitengebied. Om dit soort 
misstanden te voorkomen wordt er toezicht gehouden. Samen 
kunnen we streven naar een schoner en veiliger buitengebied. 
Daarmee beschermen we ook de biodiversiteit! 

Helaas kunnen we niet op alle plekken tegelijk zijn en daarvoor 
hebben wij uw ogen en oren hard nodig.  

Wat is of kan van belang zijn om te melden?
Als u getuige bent van wildcrossen, bel dan de politie via 0900-
8844. Blijft u liever anoniem,bel dan Meld Misdaad Anoniem 
via 0800-7000. U kunt ook melden bij het Handhavingsteam 
Buitengebied Samen Sterk in Brabant (SSiB) via 0900-996 54 
32. Ingeval dat spoedeisende hulp nodig is of als u getuige bent 
van een misdrijf, bel dan de politie via 112. Maak als het mogelijk 
is foto’s, noteer nummerborden en maak een beschrijving van de 
vervoersmiddelen en de personen. Doe dit wel zo dat uw eigen 
veiligheid áltijd voorop staat!  

 

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Meijerijstraat 32 realiseren van een buitenruimte
N.C.B.-Laan 
ongenummerd (41)

bouwen van een woning

Bolstweg 10C verbouwen van een woning
Stationsstraat 41 realiseren van een veranda
Meerbosweg 
ongenummerd te Erp

Natuurontwikkeling Hurkske

Langsteeg 
(ongenummerd)  N2115  

bouwen van een woning

Havelt ongenummerd bouwen van 6 woningen met 
gezamenlijke parkeerschuur

Mgr van den 
Tillaartstraat 62 

plaatsen van een hybride 
zonwering

Mac. Arthurweg 2 A uitbreiden van het bedrijfsterrein 
met kantoor en buitenshowroom 

Ericastraat 21 uitbreiden van een basisschool
Souverijnsakker 
ongenummerd N2925  

bouwen van een woning en 
vrijstaand bijgebouw

Hoeksehei 4 te Erp bouwen van een bijgebouw 
(tijdelijk dienst doet als woning)

SBA3000 Klooster 
(perceel N2860

bouwen van 27 appartementen 
Kloostergebouw SBA 3000 - 
Veghels Buiten

Hendrikstraat 25 aanbouwen van een erker
Plan Kloosterkwartier 
Gebouw F (fase 2) 

bouwen van appartementen

De Scheifelaar 513 bouwen van een woonhuis
Vlas en Graan 
ongenummerd G2885  

realiseren van een winkelruimte

Erpseweg plaatsen van lichtmastreclame
Rembrandtlaan 58 verbouwen van een woning met 

mantelzorg

Kruigenstraat 
ongenummerd N2929 

bouwen van een woonhuis

Stationsstraat 24 splitsen van een woning
Schildstraat 14 te Erp realiseren van een tweede inrit
Voordijk 10 te Erp herbestemmen van een 

historische boerderij in vier 
levensloopbestendige woningen

Middegaal 53 milieuneutraal wijzigen 
Schildstraat 3 te Erp aanleggen van een inrit 

Evenementenvergunning
Biezendijk 23 19 maart t/m 20 maart 2022 

Motocross wedstrijd

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Coxsebaan 16-18 te Erp wijzigen van een ventilatiesysteem 
Spoorlaan 2 bouwen van een schuur met 

overkapping
Spoorven 400 plaatsen van een overkapping
Meijerijstraat 32 realiseren van een loggia als 

buitenruimte voor gasten
Waalstraat, de Regge, 
Geulstraat en de Dintel  

kappen van 18 bomen

Mereldonk 5 vergroten van en woning
Laarpark 11 verbouwen van een woning
Haviksdonk 37 vervangen van een garagedeur 

door een gemetselde muur
Deken van Miertstraat 
8a en 8b en 8.01 t/m 
8.41 

bouwen van een 
appartementsgebouw

Buitendreef 163 plaatsen van een dakkapel aan de 
voorgevel

Gasthuisstraat 11 herstellen van glas in lood
Past. van Haarenstraat 
74 

kappen van een boom

VERDAGINGSBESLUITEN

Hoogven 2 te Erp uitbreiden van de bestaande 
bedrijfsruimte

Gazellepad (F4769) kappen van een boom
Zeven Eikenlaan 
ongenummerd

verwijderen van wortels en het 
uitvoeren van archeologisch 
onderzoek

Herenakker 
ongenummerd 

bouwen van een woonhuis

De Amert 401 bouwen van een machinekamer
Herenakker 
ongenummerd 

bouwen van een woonhuis

VAN RECHTSWEGE VERLEENDE VERGUNNINGEN

Pater Visserslaan 17 plaatsen van een woonunit

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

Bergweg ongenummerd bouwen van twee woningen
Pater van den Elsenlaan 
ongenummerd 

realiseren van een parkeerterrein 
met nissenhut (legalisatie)

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESUIT 
MILIEUBEHEER

Meester 
Schendelerstraat 2 

realiseren van een loods voor 
opslag voor werktuigen en opslag

De Bunders 68 toevoegen van 
consumentenvuurwerk en 
voedselbereiding 

Eisenhowerweg 8 uitbreiding werkruimte
Krijtenburg 6 bouwen van een loods voor 

opslag van ruwvoeders en 
landbouwmachines 

 
Dit zijn kennisgevingen en geen officiële 
publicaties. Het digitale gemeenteblad 
(www.overheid.nl) is de officiële publicatie. 
Abonneer u op de e-mailservice of download 
de app om berichten digitaal te ontvangen via 
www.overuwbuurt.overheid.nl.


