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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 COMMISSIEVERGADERINGEN 

Bent u benieuwd hoe de commissievergaderin-
gen (21 april) verlopen zijn? Wilt u weten wat er 
besproken is? U kunt de vergaderingen terug-
kijken via www.meierijstad.nl/videoregistraties 
Bij het terugkijken, kunt u kiezen voor 
automatische ondertiteling via de volgende 
knop: 

RAADSVERGADERING 10 MEI

Op 21 april zijn de onderwerpen voor de raadsvergadering van 10 
mei 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. 

Hamerstukken:
•  Bestemmingsplan ‘Boerdonksedijk 1 Erp’ 
•  Bestemmingsplan ‘Schijndel Centrum 2009, herziening 

Hoofdstraat 152-154’
•  Extra krediet vervanging kunstgrasveld en geldlening aanleg 

waterveld MHC Sint-Oedenrode
•  Marktverordening gemeente Meierijstad

Bespreekstukken:
• Bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied – Loosbraak 

ongenummerd.’ 
•  Bestemmingsplan ‘Ruimte voor ruimte Borne 

ongenummerd.’
•  Krediet aanleg kunstgrasveld VV Boskant
•  Nota bodembeheer, Nota bodembeheer PFAS en regionale 

bodemkwaliteitskaart en bodemkwaliteitskaart PFAS

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? 
Kijk dan www.meierijstad.nl/vergaderkalender. 

BIJWONEN VAN VERGADERING/LIVE STREAM

De vergadering is 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 vergadering 
bij te wonen. U kunt de vergadering ook 
thuis live volgen via de livestream 
www.meierijstad.nl/videoregistraties. 

De vergadering is ook terug te kijken. 

SPORT AWARDS MEIERIJSTAD 2021

Stem voor 5 mei op uw favoriete sportvrijwilliger!
Dit jaar vinden de Sport Awards 2021 plaats op vrijdag 13, 
zaterdag 14 en zondag 15 mei. In een tour langs alle betrokken 
sportverenigingen, huldigen de wethouder Sport en de voorzitter 
van de Sportraad alle sportkampioenen en sportvrijwilligers.

Stem op www.sportawardsmeierijstad.nl
Er zijn maar liefst 22 sportvrijwilligers aangemeld; 18 volwassenen 
en 5 jongeren. Zij ontvangen, als waardering voor hun inzet, 
allemaal een Sport Award.

Het publiek bepaalt wie de publieksprijs voor 
jeugd die voor volwassenen sportvrijwilligers 
krijgt. Vanaf nu tot en met 4 mei kan iedereen 
stemmen op www.sportawardsmeierijstad.nl op 
de vrijwilliger van zijn voorkeur!

WERKZAAMHEDEN AAN PARKEERGARAGE 
LOCHTENBURG SCHIJNDEL

Vanaf 24 april wordt de openbare parkeergarage De Lochtenburg 
voorzien van een kunststof coating. Deze behandeling is 
noodzakelijk om de vloer te verduurzamen en stroever te maken. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd van 24 april t/m 17 juni. 
Als eerste begint men op niveau-2. Niveau-2 wordt daarom 
afgesloten vanaf 24 april. In de periode tussen 24 april t/m 22 mei 
zijn de bovenste verdieping en de particuliere parkeergarages 
wel bereikbaar.

Vanaf 23 mei t/m 17 juni zal niveau-1 worden uitgevoerd. In 
deze periode is de gehele parkeergarage gesloten, en zijn ook 
de parkeergarages van particulieren niet bereikbaar. Indien u 
gebruiker bent van een parkeergarage adviseren wij u uw voertuig 
uiterlijk zondag 22 mei buiten parkeergarage De Lochtenburg te 
plaatsen.

Voor deze periode stellen wij op aanvraag tijdelijke ontheffi ngen 
parkeren in de blauwe zone beschikbaar. Per adres verstrekken 
wij maximaal 1 ontheffi ng. U kunt hiervoor mailen naar 
kpeeters@meierijstad.nl, onder vermelding van uw naam en 
adresgegevens. U krijgt dan een algemene ontheffi ng parkeren 
in de blauwe zone thuisgestuurd. Deze is zonder kenteken en 
geldig tot de heropenstelling van de parkeergarage.
Omwonenden zijn persoonlijk per brief hierover geïnformeerd.

AANPASSINGEN KAPELSTRAAT EN 
ZANDVLIET EERDE

Om de verkeersveiligheid van de Kapelstraat en het Zandvliet 
te verbeteren, worden vanaf 9 mei de bestaande plateaus 
aangepast en komen er extra plateaus om de snelheid van het 
verkeer in deze straten te verminderen. De werkzaamheden 
vinden plaats in de periode van 9 mei tot en met 15 juli.

UIT DE RAAD GELICHT

Bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied-Loosbraak 
ongenummerd’
Dit bestemmingsplan maakt de bouw van een woning op het 
perceel grond achter woning Loosbraak 43, direct tegenover 
Loosbraak 28 te Schijndel, mogelijk. Er is één zienswijze 
ingediend. Het voorstel is om het bestemmingsplan gewijzigd 
vast te stellen.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
‘Ruimte voor ruimte Borne ongenummerd’
Het bestemmingsplan maakt de bouw van een woning op het 
perceel grond tussen Borne 44 en 46 te Schijndel mogelijk.  Er is 
één zienswijze ingediend. Het voorstel is om het bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen.

Extra krediet vervanging kunstgrasveld en geldlening 
aanleg waterveld MHC Sint--Oedenrode
Eerder is door de raad een krediet beschikbaat gesteld voor de 
uitvoering van deze werkzaamheden. Door de coronapandemie 
zijn de kosten gestegen. Het voorstel is om een extra krediet 
beschikbaar te stellen van € 55.000,- incl. BTW.

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

21 april:            Commissievergaderingen
10 mei:             Raadsvergadering

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, raadsbijeenkomsten, uitzendingen 
raads bijeenkomsten etc.
Hebt u vragen? Neem dan contact op met de griffi e, 
telefoon 14 0413 of e-mail griffi e@meierijstad.nl

OPENINGSTIJDEN 5 MEI

Op donderdag 5 mei zijn wij als normaal geopend. Het 
gemeentehuis in Veghel is dan van 8.30 uur tot 20.00 uur 
geopend. Het dienstverleningscentrum in Sint-Oedenrode is 
open van 8.30 uur tot 12.30 uur.

SUBSIDIE STIMULERING TOEGANKELIJKHEID

Heeft u een activiteit of evenement en wilt u dat zo organiseren 
dat mensen die in een rolstoel zitten ook mee kunnen doen? Wilt 
u een toneel- of muziekvoorstelling laten ondersteunen door een 
gebarentolk? Wilt u als vereniging een cursus autisme volgen? Of 
uw gebouw of website zo  aanpassen dat mensen die slechtziend 
zijn het ook goed kunnen gebruiken?
Dan is de subsidie Stimulering Toegankelijkheid misschien iets 
voor u. 

De gemeente Meierijstad wil stimuleren dat 
iedereen, met of zonder beperking, mee kan 
doen in onze samenleving. Daarom is er in 
2022 een stimuleringsfonds toegankelijkheid 
(SFT) beschikbaar. Pak die kans! Zie voor de 
voorwaarden: www.meierijstad.nl/SFT 



De locaties waar de plateaus worden aangepast en de periodes 
van uitvoering zijn:
•  Plateau 1: ter hoogte van Kapelstraat huisnr. 1A en 2 : 

uitvoeringsperiode 9 t/m 17 mei
•  Plateau 2 :ter hoogte van kruising Kapelstraat-Capellevelt/

Valkenbergstraat : uitvoeringsperiode 16 mei t/m 3 juni
•  Plateau 3 : ter hoogte van Kapelstraat-Esdonkstraat : 

uitvoeringsperiode 2 t/m 17 juni
•  Plateau 4 : ter hoogte van Kapelstraat-Bernhard van 

Damstraat : uitvoeringsperiode 15 t/m 28 juni
•  Plateau 5 : ter hoogte van bocht Kapelstraat-Zandvliet : 

uitvoeringsperiode 27 juni t/m 11 juli
•  Plateau 6 : ter hoogte van Zandvliet huisnr.7 : 

uitvoeringsperiode 11 t/m 15 juli.
Er worden voor de werkzaamheden omleidingsroutes ingesteld, 
deze staan met borden aangegeven. Houd rekening met 
mogelijk extra reistijd. De aanwonenden zijn persoonlijk per brief 
geïnformeerd.

WEGWERKZAAMHEDEN DEKEN VAN MIERSTRAAT
EN MOLENSTRAAT VEGHEL

Binnenkort wordt gestart met het vervangen van het riool in de 
Deken van Miertstraat.  De werkzaamheden starten 9 mei en 
gaan 5 weken duren. De einddatum van de werkzaamheden is 
10 juni.
•  De gehele uitvoeringsperiode wordt de Deken van Mierstraat 

tot de ingang van de parkeerplaats afgesloten (gezien vanaf 
de Molenstraat). 

•  De kruising Markt / Frisselsteinstraat / De Hermey wordt 
vanaf 9 mei afgesloten. 

•  Deze kruising wordt na anderhalve week weer opengesteld 
voor verkeer.

•  Tijdens de werkzaamheden is het parkeerterrein alleen via 
de Molenstraat te bereiken.

•  Voor het verkeer wat de parkeerplaats afkomt wordt de 
Molenstraat ingericht als twee-richtingen.

• Er zijn omleidingsroutes ingesteld. Deze staan met borden 
aangegeven. Houd rekening met mogelijk extra reistijd. 

• De omwonenden zijn persoonlijk per brief geïnformeerd.

UITNODIGING VRIJHEIDSMAALTIJDEN 
MEIERIJSTAD

 

MEIERIJSTAD

UITNODIGING 
VRIJHEIDSMAALTIJDEN MEIERIJSTAD

We leven in tijden waarin eens te meer blijkt hoe kwetsbaar vrijheid is. Samen met verschillende 
buurt- en wijkverenigingen, Oranjeverenigingen en wijk- en dorpsraden organiseert de gemeente 
Meierijstad in heel de gemeente diverse vrijheidsmaaltijden.

U bent van harte uitgenodigd om te komen genieten van een bescheiden vrijheidsmaaltijd 
(soep en broodjes) om samen met anderen het gesprek over vrijheid aan te gaan. 
Aanmelden is niet nodig maar let op: op is op!

WANNEER  5 mei 2022
HOE LAAT  van 12.00 – 13.30 uur
  (Op iedere locatie is voor maximaal 50 personen soep en broodjes beschikbaar.)
WAAR   Diverse locaties (zie www.meierijstad.nl/vrijheidsmaaltijden)

11 MEI: UITNODIGING STARTERSONTBIJT

Ondernemers zijn hartstikke nodig om de motor van onze 
economie draaiende te houden. Vanuit deze gedachte wil StartUp 
Meierijstad nieuwe startende ondernemers in Meierijstad graag 
welkom heten door het aanbieden van een startersontbijt. Een 
mooie kans om goede tips en waardevolle informatie te krijgen. 
En om meteen kennis te maken met vele andere startende 
ondernemers en het projectteam van StartUp Meierijstad. StartUp 
Meierijstad is een samenwerking van gemeente Meierijstad, 
Rabobank en Platform Ondernemend Meierijstad (POM).

Het ontbijt vindt plaats op woensdag 11 mei 2021 van 8.00 uur 
tot 10.00 uur in De Afzakkerij, Verlengde Noordkade 10-12 in 
Veghel.
Wilt u er bij zijn? Meldt u zich dan vóór 1 mei aan via e-mail 
coordinatie@startupmeierijstad.nl o.v.v. Aanmelding ontbijt, uw 
bedrijfsnaam, naam en contactgegevens.

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? 
Dat kan via de website van 
www.startupmeierijstad.nl/aanmelden

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Vondelstraat 26 legaliseren van linker- en rechter 

deel van loftwoningen
Patrijsdonk 48 bouwen van een erker met 

overkapping

Vanderlandelaan 2 bouwen van een Warehouse
Boerdonksedijk 1 te Erp wijzigen van het houden van 

varkens naar paarden

Evenementenvergunning
Coxsebaan 9 te Erp 2 september t/m 4 september 

Dorpsfeest Boerdonk Buffelrun

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Evenementenvergunning
Bergweg ongenummerd bouwen van twee woningen
Frisselsteinstraat 4.01 
t/m 4.32 

bouwen van een 
appartementengebouw (29 
woningen)

Wilbert Kerkhofstraat 12  
te Erp

bouwen van een woning met 
bijgebouw

Hertogin Johannastraat 
26 

transformeren bejaardenhuis naar 
48 huurwoningen

Bolstweg 1 renoveren van een bedrijfswoning

Loterijvergunning
Julianapark  29 augustus t/m 1 september 

Loterij Veghel in Hout

Evenementenvergunning
Hertog Janplein te Erp 8 t/m 12 juli kermis Erp
Molenstraat 28 9 t/m 10 juli Zomercarnaval 

Molenstraat
De Leest 45 1 t/m 5 augustus 

Kindervakantieweek Schatgraven

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER

Bussele 14 te Erp starten met bedrijfsactiviteiten 
Boerdonksedijk 1 te Erp wijzigen van varkens naar paarden

VERDAGINGSBESLUITEN

Hoeksehei 4 te Erp bouwen van een woonhuis met 
bijgebouw

Stationsstraat 41 realiseren van een overkapping

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.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Tijdens de Dodenherdenking op woensdag 4 mei 2022 worden om 20.00 uur de Nederlandse slachtoffers 
herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn 
omgekomen. De beleidsvisie (2021-2025) van het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft als titel ‘Iemand stelt de 
vraag’ gekregen. Op basis van deze beleidsvisie wordt een aantal inhoudelijke accenten gelegd zoals ‘familiever-
halen’, pijnlijke kanten van de geschiedenis’, ‘diversiteit’ en ‘het verdiepen van vrijheid’. De Tweede Wereldoorlog 
blijft het fundament voor het comité; het is het anker van waaruit gedacht en gewerkt wordt.

Het jaarthema voor 2022 is ‘Vrijheid in verbondenheid’ en Annelien den Dijn schreef hiervoor de jaarthema-
tekst. Er is veel gaande in de wereld en daardoor is het in verbinding blijven met elkaar belangrijker dan ooit. 

In de gemeente Meierijstad zijn er op verschillende plaatsen herdenkingen. Bij iedere herdenking is een verte-
genwoordiger van het college van B&W aanwezig. 

Boerdonk 
Verzamelen vanaf 19.10 uur in Den Hazenpot. Vanaf daar vertrekt om 19.20 uur de stille tocht naar de begraaf-
plaats en vervolgens naar het Lancaster Monument waar om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen 
worden en de kranslegging plaatsvindt.

Eerde 
In Eerde komen belangstellenden om 19.40 uur samen op het Kerkplein. Rond 19.50 uur start de stille tocht naar 
het Airborne-monument waar vanaf 20.00 uur de herdenkingsplechtigheid plaatsvindt. 

Erp  
Belangstellenden zijn welkom vanaf 19.15 uur bij het JJC-gebouw in de Ottenstraat waar men rond 19.35 uur 
vertrekt naar het kerkhof waar bij “De Propellor” een krans gelegd wordt en bloemen bij de oorlogsgraven. Bij 
het oorlogsmonument bij de kerk zal het om 20.00 uur twee minuten stil zijn en vindt de kranslegging plaats.

Schijndel
Om 19.00 uur ontvangen leden van de stichting Oranjecomité Schijndel belangstellenden in ‘t Spectrum. De 
kranslegging vindt plaats op de Markt. Na de twee minuten stilte om 20.00 uur komt men samen in de Sint 
Servatiuskerk voor een bijeenkomst met muziek, gedichten en enkele toespraken. 

Sint-Oedenrode
Vanaf het Bestuurscentrum start om 19.00 uur een stille tocht naar het monument aan de Corridor nabij de 
Hambrug. Daar wordt onder andere een gedicht voorgedragen, worden namen voorgelezen en vindt de 
kranslegging plaats. 

Veghel 
De herdenking in Veghel begint om 18.30 uur in de Blauwe Kei met een voorstelling die in het teken staat van 
‘populisme, polarisatie en propaganda’. Het programma is gratis toegankelijk (let op: kaarten bestellen via 
www.blauwekei.nl). Na de herdenking vertrekt de stille tocht naar de Kolonel Johnsonstraat waar om 19.55 uur 
de herdenking begint. 

‘VRIJHEID IN VERBONDENHEID’

DODENHERDENKING 2022

4 MEI: PROGRAMMA DODENHERDENKING  


