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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

TERUGBLIK RAADSVERGADERING 29 MAART 

Op 29 maart was de laatste raadsvergadering van de 
zittingsperiode 2017-2022. Bent u benieuwd hoe de 
raadsvergadering verlopen is? Wilt u weten wat er besproken is? 
U kunt de vergadering terugkijken via
www.meierijstad.nl/videoregistraties. 
Bij het terugkijken, kunt u kiezen voor 
automatische ondertiteling.

RAADSVERGADERING 30 MAART

Op 30 maart is de eerste raadsvergadering van de nieuwe 
zittingsperiode 2022-2026. De leden van de nieuwe 
gemeenteraad en de burgercommissieleden van Meierijstad 
worden dan geïnstalleerd. 

BEELDVORMENDE AVOND 7 APRIL 

Op het programma staat: 

•  Presentatie woonverenigingen Groen-grijs Rooi
De vereniging wil in Sint-Oedenrode voor jong en oud 
betaalbare huurwoningen en centrale ruimten in een groene 
omgeving realiseren. Via een woonwensen-onderzoek is de 
haalbaarheid van dit initiatief onderzocht. Na een presentatie 
van de onderzoeksresultaten volgt een uiteenzetting van de 
vervolgstappen.

•  Kennismaking met Rekenkamercommissie Meierijstad
Wie zijn de leden van de Rekenkamercommissie? Wat houdt 
de rekenkamerfunctie in? Waar zijn de werkzaamheden van de 
Rekenkamercommissie op gericht?

• Workshop nieuwe onderzoeksonderwerpen Rekenkamer-
commissie Meierijstad

De rekenkamercommissie stelt jaarlijks een onderzoeksprogram-
ma vast. Om ideeën voor mogelijke onderzoeksonder werpen op 
te doen houdt zij een workshop met de raads- en commissiele-
den.

Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griffi e (e-mail 
griffi e@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Er mag ingesproken 
worden op zowel geagendeerde als niet geagendeerde 
onderwerpen. Aanmelding is mogelijk tot 6 april, 12.00 uur. 
De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

AGENDACOMMISSIE 14 APRIL 

De agendacommissie stelt de vergadercyclus van april/mei vast. 
De voorlopige agenda van de commissie Ruimte, Economie en 
Bedrijfsvoering (21 april) en de raad (19 mei) en de 
beeldvormende avond (1 juni) worden hier besproken en 
vastgesteld. De vergaderstukken zijn te vinden 
op www.meierijstad.nl/vergaderkalender. Let u 
er op dat het om concepten gaat. Wijzigingen 
zijn niet uitgesloten. 

PMD ZAKKEN BEPERKT VERKRIJGBAAR

Voorlopig zijn de uitgiftepunten van PMD zakken voor 
de inzameling van plastic- en metalen verpakkingen en 
drankkarton op de volgende locaties:

Bestuurscentrum Sint-Oedenrode
Maandag 8:30 tot 20:00 uur  
Donderdag 8:30 tot 12:30 uur  
Milieustraat Sint-Oedenrode  
Maandag t/m vrijdag 12:30 tot 16:30 uur  
Zaterdag 09:00 tot 16:30 uur  
RAADhuis Schijndel
Woensdag 10:00 tot 17:00 uur  
Vrijdag 10:00 tot 20:00 uur 
Milieustraat Schijndel
Maandag t/m vrijdag 12:30 tot 16:30 uur  
Zaterdag 09:00 tot 16:00 uur  
Gemeentehuis Veghel
Maandag 8:30 tot 17:00 uur  
Dinsdag 8:30 tot 17:00 uur
Woensdag 8:30 tot 17:00 uur
Donderdag 8:30 tot 20:00 uur 
Vrijdag 8:30 tot 12:30 uur
Milieustraat Veghel
Maandag t/m vrijdag 8:00 tot 12:00 uur  
Zaterdag 9:00 tot 16:00 uur

Op deze locaties geldt op dit moment een maximum van één rol 
per huishouden. 

STANDPLAATSENBELEID VASTGESTELD

Op verschillende plaatsen in 
Meierijstad is het mogelijk om 
standplaatsen in te nemen. 
Binnen de gemeente kennen we 
meerdere type standplaatsen. 
Op 22 maart 2022 heeft het 
college van B&W het gewijzigde 
standplaatsenbeleid vastgesteld. 

De belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd hebben 
betrekking op de te verlenen vergunningsduur, deze is volgens 
advisering vanuit de VNG bijgesteld naar maximaal 12 jaar, en 
de vergunningen voor niet-commerciële partijen. 

Ook zijn de uitgangspunten per type 
standplaats verduidelijkt. Wilt u kennisnemen 
van het nieuwe standplaatsenbeleid of wilt u 
mogelijk een standplaats aanvragen? Kijk dan 
op: www.meierijstad.nl/standplaatsaanvragen 

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN / LIVE STREAM

De vergaderingen zijn openbaar en in het bestuurscentrum van 
Meierijstad, Burg. Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode. 
Aanvangstijd is 19.30 uur.
U bent van harte welkom om de vergaderingen 
bij te wonen. U kunt de vergaderingen ook 
thuis live volgen via de livestream
www.meierijstad.nl/videoregistraties. 

De vergaderingen zijn ook terug te kijken. 

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

30 maart:         Raadsvergadering
7 april:              Beeldvormende avond
14 april:            Agendacommissie
21 april:            Commissievergadering
19 mei:             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.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de griffi e, 
telefoon 14 0413 of e-mail griffi e@meierijstad.nl.

AANWIJZING PUBLIEKE OMROEP

In de afgelopen vijf jaar is Stichting Omroep Meierijstad in de 
gemeente Meierijstad de publieke lokale omroep geweest. 
De huidige licentie van de omroep eindigt op 16 januari 2023. 
Deze ‘aanwijzing’, zoals dat heet, moet iedere vijf jaar worden 
vernieuwd. Stichting Omroep Meierijstad, maar ook anderen 
mogen een aanvraag doen bij het Commissariaat voor de Media 
om voor de volgende vijf jaar aangewezen te worden als lokale 
publieke omroep in de gemeente Meierijstad.

Voor informatie over deze procedure kunt u 
kijken op de website van het Commissariaat 
voor de Media https://www.cvdm.nl/
toestemmingen/lokale-omroep-beginnen 
De aanvraag moet vóór 16 juli 2022 bij het 
Commissariaat voor de Media binnen zijn.

HULP OEKRAïNE

In de gemeente ontstaan vele initiatieven en is er veel 
solidariteit met Oekraïne. Er komen bij de gemeente dan ook 
veel vragen binnen. Waar mogelijk proberen 
we de vragen te beantwoorden en inwoners 
met initiatieven door te verwijzen naar de juiste 
plek. Op onze website 
www.meierijstad.nl/oekraine vindt u meer 
informatie over:
• Opvanglocaties
•  Opvangen van mensen in huis 
•  Aanbieden van kleinschalige opvang (tot 8 personen)
•  Aanbieden van grootschalige opvang (vanaf 8 personen)
•  Aanbod van hulpgoederen of diensten 
•  Overige vragen en antwoorden



LEEFBAARHEIDSBUDGET

Heeft u een mooi of leuk idee 
voor uw straat, buurt, wijk of 
dorp?
Het is goed werken, wonen en 
leven in Meierijstad. Samen 
met  inwoners wil de gemeente 
dat graag behouden en als het 
kan, versterken. Eén van de 
mogelijkheden voor inwoners is 
het bedenken en organiseren van ideeën die bijdragen aan 
de leefbaarheid, woonomgeving, verbinding van inwoners of 
veiligheid. In sommige gevallen kunnen inwoners daar wat 
ondersteuning bij gebruiken.
Heeft u – samen met buurtbewoners - een mooi of goed idee? 
Ga in gesprek met de gemeente, zodat wij u op de juiste wijze 
kunnen ondersteunen.

We hebben al veel initiatieven ondersteund
•  Zo hebben we tal van ontmoetingsfeesten ondersteund.
•  We hebben meegedacht over het aanleggen van een jeu-

de-boulesbaan en een beweegtuin in Zijtaart.
•  We hebben de opknapbeurt van de brug in de pastorietuin in 

Mariaheide ondersteund.
•  Ook konden we ondersteuning aanbieden  

bij het plaatsen van mezenkastjes aan  
de Eerdsebaan in Wijbosch.

U kunt via 
www.meierijstad.nl/leefbaarheids budget een aanvraag indienen.  

Per idee kan eenmalig een maximale subsidie worden verstrekt 
van € 2.000,-. Afhankelijk van de aanvraag kan het bedrag ook 
lager uitvallen. De gemeente kan ook materialen of andere 
ondersteuning aanbieden. Meerdere aanvragen mag, ook 
tegelijk, zolang het verschillende ideeën of activiteiten betreffen. 
Als het subsidieplafond is bereikt, is het budget op. Er worden 
dan geen nieuwe aanvragen in behandeling genomen.

Wanneer komt uw idee in aanmerking voor het leefbaar-
heidsbudget?
•  Het idee levert een bijdrage aan het versterken en/of 

verbeteren van de leefbaarheid (sociale samenhang, 
verbinding, veiligheid en/of woon- en leefomgeving) in 
Meierijstad;

•  Er is enthousiasme voor het idee in de betreffende straat, 
buurt, wijk of dorp;

•  Het idee is niet in strijd met de geldende wetgeving, het 
gemeentelijk beleid of het algemeen belang;

•  Er is nooit eerder subsidie verkregen voor een vergelijkbaar 
idee in dezelfde straat, buurt, wijk of dorp een subsidie 
verkregen op grond van deze regeling;

•  De activiteit is voor iedereen toegankelijk en makkelijk 
bereikbaar;

•  De aanvrager is, als dit nodig is, verantwoordelijk voor het 
aanvragen van een evenementen- of omgevingsvergunning 
of het doen van een melding van een klein evenement;

•  De aanvrager werkt het idee zelf uit tot een activiteit en voert 
dit ook zelf uit, samen met andere inwoners uit de straat, 
buurt, wijk of dorp;

•  De aanvrager is contactpersoon voor de aanvraag en 
activiteit, ook voor andere bewoners.

Wanneer komt uw idee niet in aanmerking voor het leefbaar-
heidsbudget
•  Ideeën die gericht zijn op individuele hulpverlening; 

eigenbelang, commercieel belang of commerciële belangen 
van derden;

• Activiteiten die tot doel hebben fondsen te werven;
•  Activiteiten die plaatsvinden op privaat terrein, tenzij het 

terrein permanent of tijdens de activiteit opengesteld is voor 
publiek;

•  Jubilea, reünies of andere feestelijkheden of herdenkingen 
van persoonlijke aard;

•  Verder komen loonkosten, reguliere exploitatiekosten en 
vrijwilligersvergoedingen niet in aanmerking voor een 
subsidie. 

GRATIS DE KLUSSENAANHANGER LENEN

Wilt u uw buurt opruimen of schoonmaken en wilt u 
hiermee direct aan de slag? Dan kunt u hiervoor gratis een 
klussenaanhanger lenen.
 
De gemeente Meierijstad stelt gratis een aanhanger met 
gereedschap ter beschikking voor het opknappen van uw 
leefomgeving. Buurtverenigingen, wijkverenigingen, scholen, 
wijkraden, dorpsraden of betrokken bewoners van één of 
meerdere straten kunnen de aanhanger lenen om in hun 
eigen omgeving bijvoorbeeld het zwerfafval op te ruimen, 
groenstroken te snoeien, op te schonen, zitbanken te wassen of 
palen recht te zetten.

U kunt via www.meierijstad.nl/klussenaanhanger  
een aanvraag indienen Op de website ziet u wat 
er in de klussenaanhanger voor materiaal zitten. 
 
•  U dient de aanvraag minimaal 1 week van 

tevoren in. Binnen twee werkdagen neemt de groencoach 
dan telefonisch contact met u op.

•  Bij uw reservering van de klussenaanhanger, geeft u aan 
welke werkzaamheden u wilt uitvoeren.

•  De groencoach geeft u eventueel tips en uitleg over de 
werkzaamheden. Bijvoorbeeld over de manier waarop 
snoeiafval verzameld en afgevoerd wordt, maar ook over 
veiligheid.

•  De klussenaanhanger kunt u tijdens kantooruren of op 
zaterdag ophalen op de gemeentewerf.

•  Na afloop van uw werkzaamheden zorgt u er natuurlijk voor 
dat alle gereedschappen weer in de klussenaanhanger 
aanwezig zijn. 

•  De klussenaanhanger heeft een gewicht van 1260 kg.

BASISSCHOOL DE BUNDERS IN VEGHEL AAN DE
SLAG MET ZWERFAFVAL

Op 22 maart gingen de kinderen van groep 6 van basisschool 
de Bunders zwerfafval rapen in het kader van de gastles 
Zwerfsoep. De verwachting was dat er niet veel zwerfafval 
gevonden zou worden, omdat de week van NederlandSchoon 
net was afgesloten. Toch kwamen ze met 406 stuks zwerfafval 
terug waarvan 119 sigarettenpeuken. Plastic kwam met 109 
stuks op de tweede plaats. 
 
Naast de gastles voor groep 6 was er die dag ook een gastles 
voor groep 3 en 4. Zij hebben speelgoed gemaakt van afval, 
voornamelijk karton. Voorbeelden van de creaties waren 
vliegtuigen, een kasteel en een tent. Voor de kinderen uit groep 
1 tot en met 4 was er een theatervoorstelling. 

Dit scholenproject maakt onderdeel uit van het plan ‘Aanpak 
Zwerfafval’. De lessen worden in opdracht van de gemeente 
Meierijstad verzorgd door gastdocenten van Facet. Heeft u 
vragen over de gastlessen zwerfafval, dan kunt u contact 
opnemen met duurzaam@facetadvies.nl.

LAATSTE KANS AANMELDEN SPORTKAMPIOENEN
EN VRIJWILLIGERS NOMINEREN

Hierbij doen wij een laatste oproep aan de sportverenigingen in 
Meierijstad:

Meld voor 31 maart aanstaande uw kampioenen 
aan en nomineer uw sportvrijwilliger(s) voor de 
Sport Award Sportvrijwilliger 2021.  
Aanmelden en nomineren kan via de website  
www.sportawardsmeierijstad.nl. Op 1 april 
worden alle genomineerde vrijwilligers bekend 
gemaakt. 
 
Vanwege het grote succes van vorig jaar worden ook dit jaar 
de kampioenen en vrijwilligers bij hun vereniging gehuldigd. 
Wethouder Sport en de voorzitter van de sportraad rijden 
op 13, 14 en 15 mei door Meierijstad en bezoeken zowel de 
kampioenen als de Award winnende sportvrijwilligers op hun 
vereniging om hen in het zonnetje te zetten!

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Melvert 9 te Erp plaatsen van zonnepanelen
Julianastraat 2A bouwen van een woning
Foodpark fase 3  P 1641 realiseren van een stellingplan

Riddersporenstraat 1 transformeren van horeca naar 
kinderopvang

Lambertshoeve Kavel 3 
(N 2349)  

bouwen van een woning

Doornhoek 3870 tijdelijk huren van een terrein
Havelt ongenummerd  
kavel 4

bouwen van een woning

Spreeuwendonk 48 verbouwen van een garage en een 
aanbouw bij de voordeur

Past. van Haarenstraat 
74 

plaatsen van een nieuw dak

Jekschotstraat 10 tijdelijk plaatsen van een  
stacaravan

Dr. Van der Voortsingel 
9 

bouwen van een tuinberging

Evenementenvergunning
‘t Plein en gedeelte 
Oudestraat, 
Morgenstraat te Erp

10 t/m 13 juni 2022 kermis Keldonk

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
De Scheifelaar 
ongenummerd (512) 

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Kempkens 2100 realiseren van een type 
fietsenstalling gebouwtje ten 
behoeve van omvormers voor de 
zonne-energie installatie

Gazellepad F 4769 kappen van 10 bomen tbv het 
bouwrijp maken van het terrein

N.C.B.-Laan 41  bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Krijtenburg 18A splitsen van een boerderij en 
renoveren van een achterwoning 
(woning 2)

Krijtenburg 18 splitsen van een boerderij en 
renoveren van de voorwoning

Zwijsenhof 14 t/m 41A  wijzigen van de gevel en fundering 
van 29 appartementen 

Taaghof 12 verbouwen van een woning
Vincent van Goghstraat 
20 

verbouwen van een woning

Dieperskant 17 te Erp plaatsen van een woonunit
Thorbeckelaan 2 uitbreiden van een woning

Evenementenvergunning
Dobbelsteenplein 6 t/m 9 mei Kermis Mariaheide
Past. Clercxstraat 20 t/m 23 mei Kermis Zijtaart

Standplaatsvergunning
De Boekt standplaatsvergunning voor het 

verkopen van Griekse broodjes

VERDAGINGSBESLUITEN

Past. van Haarenstraat 
70 

bouwen van een carport

Krijtenburg 18A splitsen van een boerderij en 
renoveren van een achterwoning 
(woning 2)

Krijtenburg 18 splitsen van een boerderij en 
renoveren van de voorwoning

De Scheifelaar 
ongenummerd  kavel 
579

plaatsen van een woonunit

Hoger Duinenweg 3 aanmerken van de bedrijfswoning 
als zijnde plattelandswoning

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

Heesakker 14 te Erp veranderen van de inrichting
 

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER

Grootdonkweg 6 telen van zaden, peulvruchten en 
mais 

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.


