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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

RAADSVERGADERING 17 FEBRUARI

Op 2 en 3 februari zijn de onderwerpen voor de raadsvergadering 
van 17 februari in de commissies behandeld. De commissies 
hebben advies uitgebracht 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. 

Belangstellenden kunnen de vergaderingen, 
zoals gebruikelijk, via de livestream 
www.meierijstad.nl/videoregistraties volgen. 
De bijeenkomst is achteraf ook terug te kijken.

Op de agenda staat:

Hamerstukken:
•  Vaststelling bestemmingsplan ‘Hezelstraat/Den Uil, Erp’ 
•  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Sportpark De Neul 
•  Beslissing op bezwaar weigering bestemmingsplanwijziging 

tweede woning Ollandseweg 4-4a in Schijndel
•  Vaststelling besluiten intrekking Verordening heffi ng en 

invordering reclamebelasting Meierijstad/Veghel 2021 en 
Verordening reclamebelasting Meierijstad/Sint-Oedenrode 
2021 

•  Vaststelling geactualiseerd normenkader 2021
•  Ondersteuning koers kadernota 2023 Brabants Historisch 

Informatie Centrum 
•  Instemming wijziging statuten Stichting SAAM scholen 
•  Vaststelling verordening tot wijziging Algemene Subsidie 

Verordening Meierijstad 2018 (1e wijziging) 
•  Beschikbaarstelling krediet aankoop sociaal cultureel 

centrum ’t Spectrum in Schijndel
•  Beschikbaarstelling uitvoeringskredieten Openbaar Gebied 

2022
•  Vaststelling Compensatieregeling sociale woningbouw
•  Beschikbaarstelling krediet aankoop gronden Antoniusstraat, 

Keldonk

Bespreekstukken:
•  Beschikbaarstelling uitvoeringskrediet nieuwbouw Scouting 

Rooi in Sint-Oedenrode
•  Vaststelling verordening doelgroepen woningbouw 

Meierijstad

Moties vreemd aan de orde:
•  Hart, SP, VVD, Gemeentebelang: Geen zandwinning in 

Boerdonk
•  PvdA, SP: Afspraak is afspraak bij Eindhoven Airport
•  HIER, VVD: Toekomst buitenzwembad
•  VVD, Hart: Steunbetuiging ziekenhuis Bernhoven

Raadpleeg voor de actuele stand van zaken 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender. 

Laatste raadsvergadering voor verkiezingen
Dit is de laatste raadsvergadering voor de gemeenteraads-
verkiezingen. Op 29 maart wordt afscheid genomen van de 
zittende raadsleden. Op 30 maart worden de leden van de 
nieuwe gemeenteraad van Meierijstad geïnstalleerd. 

Woud en de Maashorst. Voor 
het gehele projecttracé zijn 
planologische procedures 
nodig om over te kunnen gaan 
tot realisatie. 
Vanwege het uiteenlopende 
karakter van de deelgebieden 
is de snelfi etsroute binnen de gemeente Meierijstad 
onderverdeeld in een drietal deelgebieden met aparte ruimtelijke 
procedures. Nu worden twee ontwerpbestemmingsplannen 
voor deel Mariaheide (Noord) woongebied Veghel (Midden) in 
procedure gebracht. Later volgt ontwerpbestemmingsplan voor 
deel 3 (De Dubbelen inclusief Gazellebrug).

Voor de mogelijkheid om een zienswijzen in te 
stellen tegen het ontwerp wijzigingsplan kunt 
u de volledige bekendmaking raadplegen op 
www.offi cielebekendmakingen.nl.

WEBINAR GEZIN IN SCHEIDING? 
ZORG GOED VOOR UZELF! 

Op 23 februari om 20.00 uur organiseert het Centrum Jeugd en 
Gezin Meierijstad een webinar ‘Gezin in scheiding? Zorg goed 
voor uzelf!’

Rollercoaster
Als uw relatie eindigt, staat uw leven op z’n kop. Dat uw kinderen 
dat ook moeten meemaken, maakt het extra moeilijk. Hoe kunt 
u als ouders in deze periode zo goed mogelijk voor uw kinderen 
zorgen?

Webinar
In dit webinar komen ouders aan het woord die vertellen over hun 
ervaringen en de periode vanaf het moment dat ze het nieuws 
vertelden, tot aan de eerste tijd in twee huizen. Ook krijgt u 
slimme tips van scheidingscoach Anouk Boering. 

Scheiden zonder schade
Scheiden zonder schade: dat kan nooit helemaal. Maar als u uw 
kinderen in deze periode kunt steunen, scheelt dat enorm. 
Ook is er de mogelijkheid om, naast het volgen van deze webinar, 
advies in te winnen bij het Kenniscentrum Kind en Scheiding. Hier 
geven professionals laagdrempelig en kosteloos advies, denken 
met u mee en verwijzen u verder wanneer nodig rondom alles 
waar u tegenaan loopt rondom het beëindigen van uw relatie.

Praktische informatie
Het webinar is op 23 februari om 20.00 uur 
en duurt ± 60 minuten. Meedoen is gratis. 
Wilt u deelnemen, meld u dan aan via Gezin
in scheiding? Zorg goed voor uzelf! via
www.cjgmeierijstad.nl of scan de QR code.

Meer informatie
U kunt ons bereiken via het inloop- of telefonisch spreekuur 
088-3742523 of via de mail kindenscheiding@cjgmeierijstad.nl.

GEMEENTE ONDERSTEUNT INNOVATIEVE IDEEËN

Bent u inwoner van Meierijstad en heeft u een innovatief idee wat 
zorgt dat meer mensen mee kunnen doen in Meierijstad? 

Doe dan een beroep op het nieuwe ideeënfonds. U maakt 
kans op een bedrag van maximaal € 10.000,-. We hebben al 
verschillende ideeën fi nancieel kunnen ondersteunen, zoals: 
•  Thuis in Rooi (ontmoetingsplek in het oude 

Rabobankgebouw) in centrum van Sint-Oedenrode   
•  het herstel van de klokkentoren in Boskant  
•  de Kapel voor de Toekomst in Veghel 

INFORMATIE GRIFFIE

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

STEMWIJZER GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
MEIERIJSTAD ONLINE

U kunt vanaf nu de stemwijzer voor de gemeenteraadverkiezingen 
gebruiken om te zien welke partij het beste bij uw mening past. 
De stemwijzer laat dertig stellingen zien waarmee u het eens of 
oneens kunt zijn. Bij iedere stelling kunt u zien wat de deelnemende 
partijen zelf hebben ingevuld en vindt u ook meer informatie over 
de stelling.

De stemwijzer kunt u invullen via 
www.meierijstad.nl/stemwijzer.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN SNELFIETSROUTE
VEGHEL LIGT TER INZAGE

De ontwerp bestemmingsplannen Snelfi etsroute Veghel, deel 
Mariaheide en Snelfi etsroute Veghel, Woongebied Veghel liggen 
gedurende zes weken van donderdag 17 februari tot donderdag 
31 maart 2022 in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel, 
gedurende openingstijden.

Om de bereikbaarheid van de regio Uden en Meierijstad te 
vergroten, wordt een snelfi etsroute aangelegd tussen het centrum 
van Uden en Bedrijventerrein De Dubbelen in Veghel. Een 
snelfi etsroute is een snelle, directe, comfortabele en veilige route 
die zorgt voor een korte reistijd én kortere reistijdbeleving. Dat 
maakt de fi ets tot een aantrekkelijk en duurzaam alternatief voor 
auto en openbaar vervoer. De snelfi etsroute Uden-Veghel verbindt 
de woon-, werk- en centrumgebieden van de gemeenten Uden 
en Veghel voor fi etsers, evenals de natuurgebieden het Groene 



Ook kinderen hebben al verschillende ideeën ingebracht, zoals 
koken voor de buurt, interactieve wandelroutes in Meierijstad, 
een voorleesclub van OUD aan JONG, gesprekstegels op straat, 
minituintjes in de openbare ruimte en lokale Guiness Book of 
Records challenges. 

Mocht u voor uw wijk of buurt innovatieve ideeën 
hebben, dan horen wij het graag en wellicht 
kunnen wij u fi nancieel hierbij ondersteunen. 
Kijk voor meer informatie en voorwaarden op: 
www.meierijstad.nl/ideeenfonds.

VERANTWOORD STOKEN

Gebruikt u een houtkachel of vuurkorf, stook dan bewust. Houd 
rekening met uw omgeving en probeer overlast te voorkomen. 
Het soort kachel, welk hout u gebruikt en hoe u stookt hebben 
invloed op de hoeveelheid schadelijke stoffen in de lucht. Met 
een paar veranderingen in de manier waarop u stookt, kun u de 
uitstoot van schadelijke stoffen verminderen. Stook bijvoorbeeld 
niet bij windstil of mistig weer en gebruik alleen droog en 
onbehandeld hout. Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte 
waar u stookt en laat het hout vanzelf uitbranden. Hier leest u hoe 
u verantwoord stookt en wat te doen bij overlast door houtrook.

Bij welk weer niet stoken?                                                                                                                  
Het weer en de windrichting beïnvloeden de hoeveelheid uitstoot 
en overlast door houtrook. Stook bijvoorbeeld niet bij windstil of 
mistig weer. Bij deze weersomstandigheden blijven schadelijke 
stoffen hangen en kan luchtvervuiling plaatselijk erger worden. 

www.stookwijzer.nu geeft advies hierover op 
basis van de windkracht en luchtkwaliteit in uw 
buurt. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) verzendt www.rivm.nl/stookalert 
wanneer de weersomstandigheden te slecht zijn 
voor houtrook. U kunt zich hiervoor aanmelden 
via de website www.rivm.nl/stookalert of scan 
de QR code.

DIGITALE BELASTINGBALIE VOOR AL UW 
GEMEENTELIJKE BELASTINGZAKEN

Wist u dat u de digitale belastingbalie kunt gebruiken voor de 
volgende zaken:
•  Gemeentelijk belastingaanslag bekijken
•  Beschikkingen bekijken
•  Overzicht legen van containers
• Taxatieverslag bekijken en afdrukken
•  Bezwaar indienen
•  Kwijtscheldingsformulier aanvragen 
•  Machtiging afgeven / intrekken automatische incasso
•  Wijzigen rekeningnummer
•  Status van de afhandeling van uw aanvragen raadplegen

U kunt de digitale belastingbalie vinden op 
https://belastingbalie.meierijstad.nl.
Voor het inloggen heeft u uw digiD nodig.

SOCIALE WEGWIJZER MEIERIJSTAD

Op de website 
socialewegwijzer.meierijstad.nl vindt 
u alle organisaties op het gebied
van welzijn, jeugdhulp, werk, ar-
moede, psychische hulp, mantelzorg, 
hulpmiddelen en vrijwilligerswerk. U 
kunt daar bij zoeken op het door u 
gewenste onderwerp en krijgt dan de 
adressen te zien met wie u contact 
kunt opnemen. 

Scan de QR code voor de website 
socialewegwijzer.meierijstad.nl.

                                     

MijnGemeente app
Ziet u een mankement in uw 

woonomgeving? 
Geef het gemakkelijk met uw 

smartphone door. 
Download de gratis MijnGemeente app.

Voorbeelden van meldingen die u met de 
app kunt doen 

• een losliggende stoeptegel
• kapotte verlichting
• zwerfvuil
• vernielingen aan vuilnisbakken of      

(verkeers)paaltjes
• een verstopte straatput
• stankoverlast

Samen zorgen we er zo voor dat de open-
bare ruimte van gemeente Meierijstad 
schoon, heel en veilig blijft.

Locatie
Met uw smartphone geeft u de locatie, 
omschrijving en persoonlijke gegevens 
met een paar simpele handelingen door.

Foto
U kunt een foto meesturen en de locatie via 
uw telefoon doorgeven. De gemeente kan zo 
sneller en beter reageren op meldingen over 
de woonomgeving.

Reactie
Wijzigt de status van de melding? 
Dan ontvangt u een email.

Download de app
De app is beschikbaar voor Android en Apple. 
Voor het doen van een melding hoeft u alleen 
de eerste keer uw persoonsgegevens in de app 
in te voeren.

RIJBEWIJS ONLINE AANVRAGEN

                         

Wilt u uw rijbewijs verlengen of een categorie laten toevoegen? 
Dan kunt u uw rijbewijs online aanvragen via de website van de 
RDW. Na 2 werkdagen kunt u het rijbewijs al ophalen. Dit werkt 
als volgt:
•  Ga met uw huidige rijbewijs naar een 

RDW-erkende pasfoto-fotograaf. 
U kunt deze vinden op 
https://www.rdw.nl/particulier/locatiewijzer 
of scan de QR code.

•  Daar laat u een digitale pasfoto maken en 
zet u ook de handtekening die later op uw rijbewijs komt. 
De fotograaf stuurt uw pasfoto en handtekening beveiligd 
en digitaal naar de RDW. Let op: Voor de verwerking van 
de digitale pasfoto en handtekening worden kosten in 
rekening gebracht; de precieze kosten kunt u bij de fotograaf 
opvragen.

•  De RDW vergelijkt uw nieuwe pasfoto met die op uw huidige 
rijbewijs en laat binnen een paar minuten per e-mail weten 
of u uw rijbewijs online kunt verlengen.

•  In deze e-mail staat een link naar de website van de RDW 
waar u uw rijbewijs kunt aanvragen.

•  Op deze pagina van RDW controleert u de gegevens voor 
uw nieuwe rijbewijs. Let op dat u de juiste categorie(ën) aan 
vinkt.

•  U rekent af met iDEAL. De kosten voor het online verlengen 
van uw rijbewijs zijn voor het jaar 2022: € 41,60.

•  Zodra uw rijbewijs klaar is, krijgt u een e-mail van de RDW.
•  U kunt dan uw nieuwe rijbewijs bij de 

gemeente ophalen. Voor het ophalen maakt 
u een afspraak via www.meierijstad.nl/
afspraak of scan de QR code

•  Neem bij het afhalen uw huidige rijbewijs 
mee. Dat moet u namelijk inleveren.

• Voor een eerste rijbewijs, verlies of diefstal, of omwisseling 
van een rijbewijs moet u nog wel zelf langskomen op één 
van onze locaties in Veghel, Schijndel of Sint-Oedenrode.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Tysseakker 22 aanleggen van bronneringen voor 

de aanleg van de funderingen
Abenhoefweg 6 vervangen van plastic tunnels voor 

de kas
Laurierveld 16 verbouwen van een woning
Kruigenstraat 
ongenummerd(19) 

aanleggen van een tijdelijke duiker

Berkenstraat 7 verbouwen van een woning
Vogelenzang 5 te Erp aanbouwen van buitenuitlopen 

voor vleeskuikens
De Amert 606 maken van een nieuwe 

wateraansluiting

Evenementenvergunning
Heesakker 12 te Erp 9 en 10 April 2022 - Nationale 

fi etscrosswedstrijd BMX

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning

Hagelkruisstraat 2 te Erp uitbreiden van een woning en 
vervangen van gevelkozijnen

Bolkenplein 2 splitsen van een bovenwoning naar 
twee woningen en aparte winkel op 
de begane grond vloer

Past. Clercxstraat 1D plaatsen van zonnepanelen

Evenementenvergunning
Biezendijk 23 19 en 20 maart 2022 Motocross 

wedstrijd

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING

Buitendreef 169 aanpassen van de erfafscheiding

VERDAGINGSBESLUITEN

N.C.B.-laan 23 kappen van een boom
Gazellepad F 4769 kappen van 10 bomen t.b.v. het 

bouwrijp maken van het terrein
N.C.B.-Laan 
ongenummerd (41) 

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

Marshallweg 4 veranderen van de inrichting

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER

Kraanmeer 21 te Erp verwijderen van een gasstation
De Amert 418A hebben van een groothandel in 

verf en aanverwante artikelen
Cruijgenstraat 3 te Erp uitbreiding van een bestaande 

Albert Heijn supermarkt 

ONTVANGEN MELDINGEN MOBIEL PUINBREKER

Dieperskant 6 te Erp melding mobiel breken

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.


