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BETALEN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2020 
VÓÓR 31 JULI 2020

Op 29 februari 2020 zijn de aanslagbiljetten/WOZ-beschikkingen 
2020 verstuurd. Wanneer u geen machtiging voor automatische 
incasso heeft afgegeven moest deze aanslag na de tweede 
vervaldatum geheel zijn betaald. De tweede en daarmee laatste 
vervaldag was 31 mei 2020. 
In verband met de coronacrisis is besloten om vóór 31 juli 2020 
geen invorderingsmaatregelen te nemen.

Wanneer u de aanslag nog niet helemaal heeft voldaan, dan kunt 
u het openstaande bedrag overmaken op bankrekeningnummer 
NL84 BNGH 0285 1701 12 t.n.v. gemeente Meierijstad. Bij 
betaling altijd het aanslagnummer vermelden.

Ook is het nog steeds mogelijk om een machtiging voor 
automatische incasso af te geven. Meer informatie hierover 
kunt u vinden op www.meierijstad.nl/incasso. Het openstaande 
bedrag op uw aanslag wordt in de dan nog resterende termijnen 
van uw bankrekening afgeschreven. 

OVEREENKOMST OVER GRONDEXPLOITATIE 
ALS BEDOELD IN ARTIKEL 6.24 WET RUIMTELIJKE 
ORDENING GEMEENTE MEIERIJSTAD 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 25 mei 
2020 een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in 
artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening zijn aangegaan met de 
exploitant van een locatie aan de Past. van Haarenstraat 81 te 
Veghel. De anterieure overeenkomst gaat over kostenverhaal en 
over gemeentelijke medewerking voor een service- webwinkel 
voor duikbenodigdheden, het medegebruik van het tennispark 
en bosperceel voor dagrecreatief medegebruik en de uitbreiding 
van het bestaande pand ten behoeve van een indoor tennisbaan, 
ter plaatse van de Past. Van Haarenstraat 81 te Veghel. 

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst 
als bedoeld in artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening ligt 
van 20 juli 2020 tot en met 17 augustus 2020 ter inzage in het 
gemeentehuis te Veghel. 

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘HARMONISATIE 
VAN DIVERSE REGELINGEN - LAAGHANGEND FRUIT’

Na de invoering van de Omgevingswet per 2022  heeft 
Meierijstad één omgevingsplan. Als tussenstap naar dat 
omgevingsplan worden de regelingen uit de bestaande 
bestemmingsplannen deels geharmoniseerd en geactualiseerd 
via een ‘parapluherziening’. Dit is gewenst omdat de voormalige 
gemeenten verschillende regelingen hadden en omdat de 
gemeente nieuw beleid vastgesteld heeft. Het bestemmingsplan 
bevat nieuwe regelingen voor diverse onderwerpen in zowel de 
bebouwde kom als het buitengebied.

Het plan zal gedurende openingstijden ter inzage liggen van 17 juli 
2020 tot en met 27 augustus 2020 in het gemeentehuis in Veghel. 
Ook kan het plan bekeken worden op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Voor een totaaloverzicht van de onderwerpen van de 
regelingen en de mogelijkheid om zienswijzen te geven op het 
ontwerpbestemmingsplan, kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.offi cielebekendmakingen.nl.

GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN

Gemeente Meierijstad is als één van de 50 gemeenten in 
Nederland, aangesloten bij het Programma Gelijke Kansen. 
Wethouder Coby van der Pas: “We willen als gemeente elk kind 
de beste start geven. Bijvoorbeeld met goede ondersteuning op 
school of mee kunnen doen bij de sportclub.”
 
Er kunnen heel veel projecten vallen onder het programma 
Gelijke Kansen. We hebben er nu voor gekozen om met een 
aantal taalprojecten te beginnen.

Zo zorgen we voor extra ondersteuning in groep 1 en 2 op de 
basisschool voor kinderen die dat nodig hebben. Ook komt er een 
extra leerkracht bij de Taalvijver. Dat is de school waar kinderen 
die nieuw in Nederland zijn komen wonen onderwijs krijgen. Uit 
een taalonderzoek in gemeente Meierijstad zijn tips gekomen 
waar de scholen, gemeente en bijvoorbeeld de bibliotheek mee 
aan de slag kunnen gaan.
 
Kijk voor meer informatie op 
www.gelijke-kansen.nl/gemeenten/meierijstad.

BIJZONDERE BIJSTAND VOOR SCHOOLKOSTEN 
KINDEREN

Het is vakantie. Over een aantal weken breekt ook weer de 
periode aan om weer nieuwe schoolspullen te kopen. Ouders met 
schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in het basis 
en/of voortgezet (beroeps) onderwijs moeten over het algemeen 
aanzienlijke kosten maken. Hierbij kan gedacht worden aan 
o.a. boeken /leermiddelen,  aanschaf schooltas, schoolreisje/
schoolactiviteiten, reiskosten, ouderbijdrage, sportkleding en 
lesgeld. 
Voor mensen die rond moeten komen van een minimuminkomen 
of net daarboven is het bijna niet mogelijk om deze kosten te 
betalen uit het inkomen of voorliggende voorzieningen. Daarom 
verstrekt de gemeente aan ouders die aan de voorwaarden 
voldoen,  jaarlijks een tegemoetkoming in deze schoolkosten. 

Hoogte vergoeding
De tegemoetkoming is € 200,-- per kind van 4 tot 18 jaar dat basis 
en/of voortgezet onderwijs volgt in het schooljaar 2020/2021. Het 
inkomen mag niet hoger zijn dan de vastgestelde inkomensgrens 
(120% van de bijstandsnormen). Het vermogen mag niet hoger 
zijn dan € 12.450,--.

Aanvragen
U kunt bijzondere bijstand aanvragen van 1 juli tot 1 november.
Ga hiervoor naar www.meierijstad.nl/bijzonderebijstand en dan 
naar het programma Bereken uw recht (digitaal aanvragen) of 
download het aanvraagformulier bijzondere bijstand. 

Als u een vergoeding hebt gehad volgens deze regeling over 
het schooljaar 2019/2020 of een uitkering Participatiewet van 
de gemeente ontvangt, dan stuurt de gemeente u in de maand 
juni of juli automatisch een aanvraagformulier voor het nieuwe 
schooljaar toe.  

Meer informatie
Voor meer informatie kunt bellen met team Voorzieningen, 
telefoonnummer 14 0413.

KUNSTPROJECT ‘DEEL MET ELKAAR’ ONTHULD

Op 16 juli is het kunstproject ‘Deel met elkaar’ van Annie 
Veldkamp onthuld. Dit community-art-project is tijdelijk te vinden 
in de passage van het Martinushuis (Markt/Deken van Erpstraat) 
in Sint-Oedenrode. 

Annie had behoefte op creatieve wijze uiting te geven aan wat 
er leeft gedurende de Coronacrisis. Deze tijd maakt immers 
alles anders. Ze besefte net als vele anderen dat het juist nu 
belangrijk is met elkaar in verbinding te blijven en met elkaar te 
delen. Daarom bedacht ze dit kunstproject. Na de passage van 
het Martinushuis reist het kunstproject door Meierijstad. Het is 
dan o.a. te zien in Cultureel Centrum ’t Spectrum in Schijndel en 
CHV Noordkade in Veghel. 
Wilt u meer weten, kijk dan op 
https://www.avlook.nl/deel-met-elkaar/.

9 TIPS OM INBRAAK TIJDENS JE VAKANTIE 
TE VOORKOMEN

De komende weken gaan veel mensen lekker op vakantie, maar 
inbrekers niet. Zij weten dat dit de periode is om hun slag te slaan. 
U kunt dat voorkomen door een aantal eenvoudige maatregelen 
te nemen, waarmee u de kans op inbraak verkleint. Want ook al 
heeft u een inboedelverzekering, u maakt er liever geen gebruik 
van.



1. Laat niet via de voicemail of op social media weten dat u met 
vakantie bent. Inbrekers zitten helaas ook op Facebook en 
Twitter.

2. Zorg dat uw huis een bewoonde indruk geeft. Laat wat kopjes 
op het aanrecht staan en leg de krant op tafel. Ook kunt u een 
tijdschakelaar instellen, waarmee een paar lampen af en toe 
aan gaan. Zo lijkt het alsof er mensen thuis zijn.

3. Laat iemand de post weghalen zodat er geen stapels achter de 
deur liggen. Die kunnen ze goed zien als u een voordeur met 
glas hebt.

4. Zorg dat de ramen en deuren goed zijn afgesloten. Goede 
sloten zijn hierbij natuurlijk van belang. Met een Politiekeurmerk 
Veilig Wonen krijgt u vaak korting op de inboedelverzekering.

5. Hoe beter uw huis zichtbaar is vanaf de weg, hoe minder 
groot de kans op inbraak. Knip de heg dus even bij en laat de 
gordijnen open.

6. Heeft een oprit? Laat de buren er af en toe hun auto parkeren, 
zodat het lijkt of er iemand thuis is.

7. Sein de buren in zodat ze een oogje in het zeil kunnen houden.
8. Berg kostbare spullen goed op, zodat ze niet vanaf de straat te 

zien zijn.
9. Buitenverlichting met een sensor schrikt inbrekers af.

HOE HOUD IK MIJN CONTAINER SCHOON EN FRIS?

Heeft u een container voor gft en voor restafval? 
Met warm weer gaan deze soms stinken of kruipen er maden uit. 
Dat is niet gevaarlijk, maar wel vies. De belangrijkste tips om uw 
container het hele jaar door schoon en fris te houden vindt u hier 
op een rij.

GFT:
Droog houden: Leg een oude krant of stro onderin de containers 
om aankoeken van afvalresten te voorkomen
Schoon houden: Maak geleegde containers regelmatig schoon 
met water en een scheut azijn of water en groene zeep.
Verpak etensresten direct. Vliegen komen af op etensresten om 
daar hun eitjes te leggen. Verpakte resten, bijvoorbeeld in een 
krant maken de container minder aantrekkelijk voor vliegen.

Restafval:
Verpak uw verpakkingen met etensresten direct in een vuilniszak 
of krant. Vliegen komen af op etensresten om daar hun eitjes te 
leggen. Verpakte resten maken de container minder aantrekkelijk 
voor vliegen.

Tips van andere inwoners:
•  Probeer afgepast te koken, zodat er geen kostbaar voedsel 

weggegooid hoeft te worden. Moet er toch iets de gft-bak in, 
dan gaat het in een oude krant.

•  Zet de container in de schaduw en sluit alle vuilniszakken 
goed af. Zeker die met etensresten.

•  Je hebt speciale zakken voor in containers, zowel voor gft 
(afbreekbaar) als voor restafval. Als u die erin doet, blijven 
uw containers schoon. Is er dan toch iets door gegaan of 
langs gegaan, is het zo afgespoeld met de tuinslang

•  Goed gescheiden – geen probleem:
•  Wie afval goed scheidt, heeft altijd een schone en frisse 

minicontainer. Er zit dan namelijk niets in dat stank of maden 
kan veroorzaken. Het afval dat overblijft na goed scheiden 
mag in de container voor restafval.

Toch maden in een container? Dan helpen de volgende tips:
•  Klimop (Hedera) – Klimop, of Hedera, is giftig voor maden. 

Leg af en toe een tak in de container om het probleem te 
bestrijden.

•  Zout / strooizout en kalk – Af en toe een handje zout of kalk 
in de bak zorgt dat maden uitdrogen.

•  Maden in een geleegde container?
•  Azijn of groene zeep – Gebruik kokend water en een scheut 

azijn of wat groene zeep.
•  Milieuvriendelijke middelen tegen ongedierte – Deze 

middelen maken ook korte metten met maden, maar zijn 
duurder dan de eerder genoemde middelen.

Waar komen maden vandaan?
Maden zijn larven van vliegen en muggen. Vliegen leggen graag 
eitjes op etensresten en uitwerpselen. Eén vlieg legt een paar 
honderd eitjes, die in warm en zonnig weer al na acht uur kunnen 
uitkomen.

GEMEENTE MEIERIJSTAD VRAAGT INWONERS MEE 
TE DENKEN OVER WEBSITE ZORG EN WELZIJN 

De gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat professionals 
en inwoners weten waar ze terecht kunnen met hun vragen over 
zorg en welzijn. Daarom ontwikkelt de gemeente momenteel een 
website waarop informatie gebundeld te vinden is op het gebied 
van zorg, welzijn, werk, inkomen, jeugd en gezin; de sociale 
kaart. Om deze website zo goed mogelijk te laten aansluiten op 
de vragen en wensen, vraagt de gemeente haar inwoners mee te 
denken via een enquête.

Enquête voor informatievoorziening op maat
Op de website van de sociale kaart kunnen inwoners en 
hulpverleners antwoorden vinden op hulpvragen als: ‘Waar kan 
ik terecht voor een rolstoelaanvraag’, ‘Heb ik recht op bijstand’, 
‘Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag, ’Welke activiteiten 
worden er in mijn buurt georganiseerd’ of ‘Hoe kan ik vrijwilligers 
vinden voor mijn organisatie’. De informatie die met de enquête 
opgehaald wordt, helpt mee aan passende dienstverlening en 
informatievoorziening. De enquête is te vinden via https://www.
onderzoekdoen.nl/enq/?f=p3wggm86i5.

Wethouder Rik Compagne: “Door nu alle informatie op één 
plek te bundelen, willen we inwoners verder op weg helpen. 
Het is een mooie aanvulling op de fysieke inlooppunten van de 
gemeente Meierijstad. Uiteraard houden we daarbij rekening met 
de digitale toegankelijkheid van mensen, zodat de site ook echt 
voor iedereen beschikbaar is. En mensen die liever een gesprek 
aangaan voor advies, kunnen met hun vraag natuurlijk ook nog 
steeds terecht bij de gemeente via telefoonummer 14 0413.”

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Gasthuisstraat 12 plaatsen van een groene 

erfafscheiding
Moerven 263 plaatsen van een erfafscheiding
Veghelsedijk 2 te Erp kappen van een boom
De Coevering 11 plaatsen van een  tijdelijke woonunit
Doornhoek 
ongenummerd (P 1309) 

bouwen van een bedrijfspand

Ypelaar 23 verbouwen van een woning
Hezelaarstraat 25 kappen van een Cederboom
Kraanmeer 20 te Erp wijzigen van een varkenshouderij
De Houtwal 4 bouwen van een schuurtje
De Scheifelaar II kavel 
572

bouwen van een woning

Sluisweg ong te Erp plaatsen van een tijdelijke woonunit
De Roost 29 A te Erp bouwen van een woning
Melisselaar 7 balkon veranderen
Veghel Buiten Erf 2400 bouwen van 29 woningen Veghel 

Buiten erf 2400

Evenementenvergunning
Past. Clercxstraat 31 23 t/m 26 juli 2020 - garage sale 

omboeken naar MEV

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
De Laren 10a  te Erp splitsen van een woning
Costerweg 6  bouwen van een bedrijfspand - 

vrieshuis
Doornhoek 4115 uitbreiden van een bestaand 

tankstation
Karel Doormanstraat 16 plaatsen van een nokverhoger
Leo van der 
Weijdenstraat 21 

plaatsen van een tijdelijke unit

N.C.B.-laan 52 uitbreiden van tijdelijke kantoor 
units

Middegaal 18 en 18A plaatsen van tijdelijke 
zonnepanelen

Oudestraat 5A te Erp aanleggen van een inrit
Cruijgenstraat 1A te Erp plaatsen van een geneesmiddelen 

uitgifte automaat
Voorbolst ongenummerd 
te Erp

kappen van een boom

Wethouder Van 
Dijkstraat 1 te Erp

plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

De Scheifelaar 
ongenummerd 

realiseren van een inrit

Exploitatievergunning
Het Ven 24 Cafetaria van Oranje t Ven

Collectevergunning
Noordkade 1-2 7 t/m 13 september 2020 collecte 

Goede Doelen

VERDAGINGSBESLUITEN

Leo van der 
Weijdenstraat 21 

plaatsen van een tijdelijke unit

Bernhardshoeve 5 wijzigen van een buitenberging 
naar overkapping

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER    

Eisenhowerweg 30 oprichten van een inrichting voor 
handel in auto’s en 

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.

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.


