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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

INFORMATIE CORONAVIRUS

OVERZICHT CORONAMAATREGELEN PER 15 JANUARI GEEN PUBLIEK RAADSBIJEENKOMSTEN

Vanwege de Coronamaatregelen is er geen mogelijkheid voor 
publiek - met uitzondering van insprekers - om de vergaderingen 
bij te wonen. Belangstellenden kunnen de 
vergaderingen, zoals gebruikelijk, via de 
livestream www.meierijstad.nl/videoregistraties 
volgen. De bijeenkomst is achteraf ook terug te 
kijken.

TERUGBLIK COMMISSIEVERGADERING  

Bent u benieuwd hoe de commissievergadering Ruimte, 
Economie en Bedrijfsvoering (13 januari) verlopen is? Wilt u 
weten wat er besproken is? U kunt de vergaderingen terugkijken 
via www.meierijstad.nl/videoregistraties
Bij het terugkijken, kunt u kiezen voor automatische ondertiteling 
via de volgende knop: 

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. 

Refl ectiesessie 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. 

RAAD 27 JANUARI

Op de agenda staat:

Installatie burgercommissielid
De heer T. Schoones (VVD) wordt geïnstalleerd als 
burgercommissielid. Op 16 december had de raad hem al 
benoemd als burgercommissielid.  

Bespreekstukken
• Rekenkameronderzoek ‘Second opinion op Actieplan 

Woningbouw: sneller en fl exibel’
•  Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad
•  Defi nitieve Transitievisie Warmte, inclusief 

uitvoeringsstrategie *
•  Huidige werkwijze onderhoud en beheer openbare ruimte. *
•  Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor windenergie 

gemeente Meierijstad *

Moties vreemd aan de orde
•  Gemeentebelang Meierijstad: Openluchtzwembad Veghel
•  PvdA, Gemeentebelang Meierijstad, Hart, D66, HIER: 

minimale beschikbaarheid sociale huurwoningen *
•  HIER, PvdA, Gemeentebelang, D66 en Hart: Je lacht je 

dood

*onder voorbehoud



GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
‘DORPSHART EERDE’

Het bestemmingsplan ‘Dorpshart Eerde’ is op 16 december 2021 
gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. 

Het plan betreft de herbestemming van een deel van de Heilige 
Antonius Abtkerk en de nieuwbouw van een school, kinderopvang 
en appartementen in de kern Eerde. De kerk wordt opgedeeld in 
twee delen. De kapel van de kerk blijft voorlopig in functie voor 
gelovigen. Het overige deel wordt ingericht als school. In de kerk 
worden daarnaast maximaal 3 appartementen gerealiseerd. De 
Petrus Paulusbasisschool wordt deels in de kerk en deels in de 
nieuwe aanbouw aan de kerk gerealiseerd. In het kader van dit 
project wordt ook de voormalige Pastorie herbouwd. In totaliteit 
worden er 14 appartementen gerealiseerd.  

Op het bestemmingsplan is de Crisis- en Herstelwet van 
toepassing aangezien er meer dan 11 woningen zijn gepland.

Het vastgesteld bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 
20 januari 2022 tot en met woensdag 2 maart 2022 ter inzage in 

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

het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel, 
gedurende openingstijden. Tevens is het 
bestemmingsplan elektronisch raadpleegbaar 
via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voor de aangebrachte wijzigingen en de 
mogelijkheid om beroep in te stellen kunt u de 
volledige bekendmaking raadplegen op 
www.offi cielebekendmakingen.nl.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
De Scheifelaar 515 wijzigen van de afstand van het 

hoofdgebouw tot de voorste 
perceelgrens

Veluwe 1 te Erp plaatsen van een hekwerk voor 
een stal

Vlasven 6 bouwen van bijgebouwen

Veerdonkstraat 2 plaatsen van een dakkapel
Meester 
Schendelerstraat 2 

bouwen van twee woningen

Bossteeg 4 realiseren van een teeltsysteem op 
stellingen

Steengraaf 
ongenummerd te Erp 
(M2769)

bouwen van een woning

Marshallweg 4 veranderen van de inrichting 

Evenementenvergunning
Reigerdonk 37 27 en 28 mei 2022 - (besloten) 

Circus in de Zorg
Keldonkseweg 8 te 
Erp (festival terrein de 
Roost)

4, 5 en 6 juni 2022 HoH/7thSunday 
festival

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Kraanmeer 15 te Erp bouwen van een potstal 
Gasthuisstraat 29 uitbreiden van een woning
Karel Doormanstraat 17 bouwen van een mantelzorgruimte
Oudestraat 5 A te Erp bouwen van een bedrijfshal
De Beeke 6 te Erp plaatsen van een hekwerk, poort 

en vlaggenmast
Hooikampen 
ongenummerd te Erp

realiseren van een koe 
oversteekplaats

Pater van den Elsenlaan 
4A 

plaatsen van omvormers van een 
zonne-energie systeem

Anemonenstraat 8 uitbreiden van een woonhuis
Hendrikstraat 25 aanbouwen van een erker

Collectevergunning
Veghel 3 t/m 9 april 2022 Stichting Goede 

Doelen Week Veghel

Exploitatievergunning
Meijerijstraat 32 Flash Casino’s Veghel

VERDAGINGSBESLUITEN

Riddersporenstraat 1 realiseren van een 
kinderdagverblijf

Bolkenplein 6 verbouwen voormalig kantoorpand 
tot woning

Voltaweg ongenummerd 
(1)  (R836 en R866)

bouwen van een kantoor met 
magazijn en werkplaats

VAN RECHTSWEGE VERLEENDE VERGUNNINGEN

Bernhardshoeve 17 plaatsen van een berging

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER

Doornhoek 3715 wijzigen van de indeling van het 
bedrijfsgebouw 

Veghelsedijk 11 te Erp wijzigen van de veebezetting, 
gewijzigd uitvoeren van 
(voormalige) melkveestal en in 
gebruik nemen ten behoeve van 
statische opslag

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

Brieven en andere ingekomen 
stukken aan de raad

97    Bestuurlijke stukken
124    Stukken van het college van B&W
207    Brieven van inwoners, maatschappelijke organisaties  
 en bedrijven
32 Moties van andere overheden

JAAROVERZICHT 2021 
GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD 

IN CIJFERS

Genomen besluiten 
door de raad 

55   Hamerstukken
25   Bespreekstukken

Totaal aantal bijeenkomsten 
23 fysiek, 12 digitaal en 4 hybride39

Raadsvergaderingen 
9 fysiek en 2 digitaal 11 Commissievergadering 

7 fysiek, 5 digitaal en 2 hybride 14 Beeldvormende 
avonden
7 fysiek, 5 digitaal en 2 hybride 14

80 Aantal insprekers
13 Insprekers bij 
    commissievergaderingen

10  Commissie Mens en Maatschappij
 3  Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
 0  Gezamenlijke commissie 
     Mens en Maatschappij 
     Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering

14  Insprekers beeldvormende avond

27 Vragen gesteld 

31   Bestuurlijke schriftelijke     
      vragen (art. 33) 
112  Technische vragen

143

22 23 19
Ingediende amendementen

9   Aangenomen
9    Verworpen
4    Ingetrokken

Ingediende moties

8    Aangenomen
6    Verworpen
9    Ingetrokken

Ingediende moties 
vreemd aan de orde

5    Aangenomen
5    Verworpen
9    Ingetrokken

Gemiddeld aantal kijkers 
livestream vergaderingen 

95  Raadsvergaderingen (56 live )
62  Commissievergaderingen (39 live)
78  Beeldvormende avonden (42 live)

Kortste raadsvergadering 
(45 min.) 30 september 2021

Langste raadsvergadering 
(3 uur, 40 min.) 29 april 2021

Totale vergadertijd raadsvergadering  (29 uur, 15 min.) 

460


