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14 MAART THEATERVOORSTELLING OVER 
SCHEIDEN

Op maandag 14 maart vindt in ‘t Spectrum in Schijndel de 
theatervoorstelling ‘gekraste vlinders’ plaats. De voorstelling 
gaat over scheiden en is bedoeld voor ouders en kinderen vanaf 
12 jaar die momenteel thuis met een (echt)scheiding te maken 
hebben. De voorstelling is informatief maar ook met een lach en 
een traan. 

De voorstelling is gratis en wordt georganiseerd door Centrum 
Jeugd en Gezin en Kenniscentrum Kind en Scheiding.

De voorstelling duurt van 20.00 uur tot 21.15 uur. De zaal is open 
vanaf 19.30 uur.

Wij vragen u zich vooraf aan te melden via 
communicatie@meierijstad.nl.

BOUWKAVELS TE KOOP PLAN DE BOLST IN ERP

Vanaf 10 maart tot en met 24 maart 2022 kunnen inwoners van 
Meierijstad of daarbuiten inschrijven voor een kavel, die in plan De 
Bolst te Erp in de verkoop gaan. De kavels zijn bedoeld voor het 
bouwen van vijf (5) vrijstaande en vier (4) 2-onder-1-kap woningen.

U kunt zich voor een kavel in dit plan inschrijven 
via www.meierijstad.nl/debolst. 

In het uitgifteprotocol staat beschreven hoe geïnteresseerden zich 
voor een kavel kunnen inschrijven en op welke manier de kavels 
worden verloot. Ook het verkavelingsplan, het inschrijfformulier, 
en de grondprijzen kunt u via de website downloaden. 

AANMELDEN KAMPIOENEN EN 
SPORTVRIJWILLIGERS VOOR SPORT AWARD 2021

Sportraad Meierijstad en de gemeente gaan ook dit jaar weer ON 
TOUR om de kampioenen te huldigen en de Sport Awards voor 
de sportvrijwilligers uit te reiken, en wel van 13 tot 15 mei.

Aanmelden Kampioenen en Sportvrijwilligers
Tot en met 31 maart kan iedereen in Meierijstad 
de kampioenen van 2021 en de sportvrijwilligers 
aanmelden via www.sportawardsmeierijstad.nl. 

Op 1 april worden alle genomineerde vrijwilligers 
bekend gemaakt.

WEDSTRIJD SPORTDROMEN VOOR MENSEN 
MET BEPERKING

Iedereen die wil sporten, moet ook kunnen sporten. Mensen met 
een beperking hebben vaak een sportdroom, maar vinden het 
lastig om die te realiseren. Om hen te helpen dit te doorbreken, 
schrijft Uniek Sporten gemeente Meierijstad nu de wedstrijd 
Sportdromen uit.

Sportdroom winnen
Iedereen met een beperking of aandoening, kan zijn of haar 
droom insturen. Mensen mogen ook een sportdroom voor iemand 
anders insturen. In totaal kunnen in onze regio vier sportdromen 
waar worden gemaakt.

Insturen t/m 20 maart
Meedoen kan door het formulier in te vullen op de website www.
unieksportenbrabant.nl/sportdromen. Dit kan tot en met zondag 
20 maart. Op de website zijn ook de spelregels te vinden. Het 
kiezen van de winnende sportdromen gebeurt door een jury.

Blijven sporten en bewegen
De winnaars kunnen gedurende 1 jaar aan de slag met hun 
droom. Na dit jaar kijkt de beweegcoach Uniek Sporten mee hoe 
hij of zij het sporten en bewegen kan continueren. Ook worden 
alle andere inzenders van een sportdroom op weg geholpen 
worden in het vinden van passend sport- en beweegaanbod.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

Capellevelt 
(ongenummerd) 

bouwen van een woning

Melvert 5 te Erp uitbreiden van een varkenshouderij
De Scheifelaar ong. (10) bouwen van een woning en het 

aanleggen van een inrit
Trompstraat 54 huisvesten van arbeidsmigranten
Sluisstraat 46 realiseren van een 11-tal 

appartementen
Erpseweg 3 uitbreiden van een kantoor
Julianastraat 10 uitbreiden van een woning
Dieperskant 17 te Erp plaatsen van een woonunit

Veldoven 10 bouwen van een tuinhuis
Thorbeckelaan 2 uitbreiden van een woning
Past. Kampstraat 7 verbouwen van een woning
Pater Visserslaan 17 splitsen van een boerderij
Past. van Haarenstraat 
81 

aanleggen padelbanen

Herenakker ong.  (De 
Kloostertuinen kavel 4)

bouwen van een woning

Veldoven 10 bouwen van een tuinhuis

Evenementenvergunning
Verlengde Noordkade 
10 

31 mei t/m 1 juni Gala Fioretti 
College en Zwijsen College

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Rietven 325 verbreden/verleggen van de inrit
Bolstweg 10C verbouwen van een woning
Veerdonkstraat 2 plaatsen van een dakkapel
Steengraaf 3 te Erp bouwen van een woning en het 

aanleggen van een inrit
Kruigenstraat ong.(19) aanleggen van een tijdelijke duiker

Evenementenvergunning
Cruijgenstraat  en 
omgeving te Erp

22 mei 2022 Wielerronde van Erp

De Roost 15A te Erp 3 juli 2022 Koffi econcert Bende 
bède Band

Standplaatsvergunning
Hoofdstraat 
Veghel(Hema)

verkopen van Griekse broodjes

VERDAGINGSBESLUITEN

Meester 
Schendelerstraat 2 

bouwen van een bijgebouw

Ericastraat 21 uitbreiden van een basisschool
Stationsstraat 24 splitsen van een woning
Bossteeg 4 realiseren van een teeltsysteem op 

stellingen
Kruigenstraat 12 B 
Veghel

plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

Kruigenstraat 12 C 
Veghel

plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
 MILIEUBEHEER

Vlas en Graan 101 realiseren van een supermarkt 
met verkoopruimte en magazijn 
voorzien van een bakoven

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.



STEMMEN MET STEMPAS EN IDENTITEITSBEWIJS

U hebt een stempas én een identiteitsbewijs nodig om te 
mogen stemmen. Een identiteitsbewijs kan zijn een Nederlands 
paspoort, ID-kaart, rijbewijs of verblijfsvergunning of een 
identiteitsbewijs uit een ander EU-land of uit Noorwegen, 
Zwitserland (geen Zwitsers rijbewijs), Liechtenstein of IJsland.
U moet zich identificeren om te voorkomen dat iemand zonder uw 
toestemming met uw stempas kan stemmen. De medewerkers 
van het stembureau vergelijken de persoonsgegevens en de 
foto op uw identiteitsbewijs met u en met de gegevens op uw 
stempas.

Identiteitsbewijs verlopen
U kunt stemmen met een paspoort, rijbewijs, ID-kaart 
of verblijfsvergunning als dat identiteitsbewijs op de 
verkiezingsdag 16 maart 2022 niet meer dan 5 jaar verlopen 
is. Kijk bij ‘geldig tot’ op uw identiteitsbewijs. Alle data vanaf 
17 maart 2017 zijn oké.

STEMMEN BIJ VOLMACHT / IEMAND ANDERS 
LATEN STEMMEN

Kunt u zelf niet naar een stemlokaal gaan? Dan kunt u een 
andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. Dat is 
bijvoorbeeld nodig als u vanwege uw gezondheid geen risico’s 
wil lopen, als u ziek bent, of als u naar het buitenland gaat en 
op de dag van de verkiezing niet in Nederland bent. Dit heet 
stemmen bij volmacht.

Wie kunt u machtigen?
Degene die u machtigt (‘de gemachtigde’) moet:
1. kiesgerecht zijn in de gemeente Meierijstad
2. uw stem gelijktijdig uitbrengen met zijn of haar eigen stem

Machtiging via achterzijde van uw stempas 
Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de 
stemming zelf.
•  Vul op de achterkant van uw stempas de naam in van 

degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen.
• U en de persoon die voor u gaat stemmen (de 

gemachtigde) zetten allebei een handtekening.
• De persoon die namens u stemt (de gemachtigde) neemt 

de ingevulde en ondertekende stempas mee naar het 
stembureau. De persoon brengt uw stem tegelijk uit met 
de eigen stem.

•  Bij het stemmen moet de persoon die namens u stemt 
(een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien. Deze 
persoon kan uw identiteitsbewijs ook op een smartphone 
of tablet laten zien. Voor deze verkiezing geldt dat dit 
identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

•  Belangrijk is dat de gemachtigde niet meer 
dan 2 machtigingen heeft aangenomen en de 
volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem 
uitbrengt.

VERVANGENDE STEMPAS

Bent u uw stempas kwijt, vraag dan een vervangende stempas 
aan. Dit kan tot uiterlijk tot vrijdag 11 maart 17.00 uur.

U kunt digitaal, persoonlijk of schriftelijk een 
vervangende stempas aanvragen bij het 
gemeentehuis.Via e-mail: 
verkiezingen@meierijstad.nl of via 
https://edienstenburgerzaken.meierijstad.nl/
Stempas/Login/.
 
Bij het schriftelijk of via de mail aanvragen van 
de vervangende stempas moet  het formulier 
J8 ingevuld meegestuurd worden. 
U kunt dit vinden op: https://ap.lc/h3sPl

  

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

Alle stemgerechtigden boven de 18 jaar hebben inmiddels een stempas ontvangen per post. Met het stempas 
en uw identiteitsbewijs kunt u gaan stemmen op een van de 51 stembureaus in Meierijstad. Hieronder vindt u de 
belangrijkste informatie op een rij:

Uiteraard is het ook mogelijk om langs te komen of om de 
vervangende stempas schriftelijk aan te 
vragen: Gemeente Meierijstad, Postbus 
10.001, 5460 DA Veghel. 
U kunt daarvoor een afspraak maken op 
www.meierijstad.nl/afspraak. 
 
Vindt u alsnog uw “oude” stempas terug, dan kunt u daarmee 
niet stemmen. Dat kan alleen met uw nieuwe stempas.

VERVROEGD STEMMEN IN EEN VAN DE DRIVE-INS

Ook dit jaar heeft u de mogelijkheid gebruik te maken van 
vervroegd stemmen: op maandag 14 maart en dinsdag  
15 maart.

Wilt u op een veilige en makkelijke manier vanuit uw auto uw 
stem uitbrengen? Maak dan gebruik van één van onze drive-
ins. Onze drive-ins zijn op 14, 15, 16 maart geopend van  
7.30 uur tot 21.00 uur. 

Dit zijn de adressen van onze drive-ins:
•  Gemeentewerf Veghel, Doornhoek 3740 Veghel
•  Gemeentewerf Schijndel, Bogaard 2 Schijndel
•  Manege de Pijnhorst, Bremhorst 6 Sint-Oedenrode
 

STEMWIJZER GEMEENTERAADSVERKIEZING 
MEIERIJSTAD ONLINE

Weet u nog niet op weke partij u gaat stemmen. Maak dan 
gebruik van de StemWijzer.  

In de StemWijzer gaat het bijvoorbeeld over 
zonnepanelen en windmolens, sociale 
huurwoningen en economische groei. 
Wat vindt u van deze onderwerpen? En 
wat vinden de politieke partijen? Met welke partijen heeft u 
de meeste overeenkomsten? Doe de StemWijzer via www.
meierijstad.nl/stemwijzer en u komt erachter! 
 
StemWijzer
De StemWijzer, die is ontwikkeld door ProDemos, bevat circa 
30 stellingen. Deze kunt u beantwoorden met ‘eens’, ‘oneens’ 
of ‘geen van beide’. De StemWijzer vergelijkt vervolgens met 
welke partijen u de meeste overeenkomsten hebt. De politieke 
partijen in Meierijstad hebben zelf toelichtingen gegeven op 
hun standpunten in de StemWijzer. Daardoor kunt u in de 
StemWijzer gemakkelijk bekijken wat zij van een bepaald 
onderwerp vinden. Ook kunt u de partijen eenvoudig met 
elkaar vergelijken. Wanneer in uw uitslag het verschil tussen 
de hoogst scorende politieke partijen 5% of minder is, is er 
de mogelijkheid een ‘shoot-out’ te doen: u krijgt dan nog eens 
3 of 5 stellingen om te beantwoorden. Daarmee kunt u twee 
partijen extra met elkaar vergelijken. Wanneer meerdere 
partijen bij elkaar in de buurt zitten, kunt u de shoot-out met 
meerdere combinaties van partijen doen.


