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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

    

RAAD VERGADERT DIGITAAL

Vanwege de lockdownmaatregelen wordt een aantal 
vergaderingen voorlopig digitaal gehouden. Belangstellenden 
kunnen de vergadering, zoals gebruikelijk, via de livestream 
(www.meierijstad.nl/videoregistraties) volgen. Kijk voor actuele 
informatie op www.meierijstad.nl/vergaderkalender. 

BEELDVORMENDE AVOND 6 JANUARI (DIGITAAL) 

Op het programma staat:    
• Startgesprek Uitdaagrecht
Het ‘uitdaagrecht’ is een participatie-instrument waarmee 
(groepen van) inwoners de mogelijkheid krijgen om een 
collectieve voorziening of publieke taak van de gemeente over 
te nemen. Inclusief het daarvoor beschikbare budget. Omdat zij 
denken het beter, goedkoper of effi ciënter te kunnen doen. De 
vorm van het uitdaagrecht is per gemeente in te vullen. In het 
startgesprek staat de vraag centraal of we in Meierijstad willen 
werken met een dergelijk uitdaagrecht, en zo ja, met welke 
voorwaarden?

• Transitievisie Warmte
Wat zijn de meest kansrijke opties voor alternatieve energie per 
wijk? Aan de hand van een kaart wordt ingezoomd op een paar 
wijken om uit te leggen hoe de raad de kaart kan lezen. Er is 
ruimte voor zowel vragen als meningen en discussie. 

Deze beeldvormende bijeenkomst is de opmaat naar het 
vaststellen van het technisch/inhoudelijk kader. Na besluitvorming 
in april 2021 zal er aan de technische inhoud niet veel meer 
wijzigen. De periode april-december 2021 zal vooral gebruikt 
worden om nog dieper het gesprek aan te gaan met inwoners, 
vooral in de potentiële startwijken.

BEELDVORMENDE AVOND 7 JANUARI (DIGITAAL)

Op het programma staat:
• Jeugd in Meierijstad
Hoeveel jeugdigen ontvangen jeugdhulp in Meierijstad en welke 
kosten zijn hiermee gemoeid? Wat valt er eigenlijk allemaal 
onder de reikwijdte van de jeugdwet en hoe vertaal je dit in de 
verordening? Hoe ziet de hulp rondom dyslexie eruit en wie heeft 
hierbij welke rol?

Meepraten?
Tijdens de beeldvormende avonden kunnen kijkers thuis vragen 
stellen en/of reageren via een sms of WhatsApp bericht. Het 
telefoonnummer verschijnt tijdens de livestream in beeld. 

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN BEDRIJFSVOERING 
20 JANUARI

Op de agenda staat:
Bestemmingsplannen:
-  Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening Vresselseweg 32
-  Schootsestraat 50, Schijndel
-  Buitengebied Veghel, herziening Pater Vervoortstraat 

ongenummerd. 

Aangepaste fi nanciële verordening
Motie vreemd aan de orde Gemeentebelang Meierijstad: 
Natuurinclusief beleid.

Inspreken
Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Neem dan 
contact op met de griffi e (e-mail griffi e@meierijstad.nl of tel. 
14 0413). Aanmelding is mogelijk tot 19 januari, 12.00 uur. De 
spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 21 JANUARI

Op de agenda staat:
-  Erfgoedvisie gemeente Meierijstad 2020 – 2030
-  Denkrichting uitvoeringsplan Omnipark Erp

Inspreken
Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Neem dan 
contact op met de griffi e (e-mail griffi e@meierijstad.nl of tel. 
14 0413). Aanmelding is mogelijk tot 20 januari, 12.00 uur. De 
spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende 
avonden weten? Hebt u vragen? Neem dan contact op met de 
griffi e (telefoon 14 0413 of e-mail griffi e@meierijstad.nl).

INSCHRIJVEN VOOR BOUWKAVELS IN ERP

Vanaf 7 januari tot en met 22 januari 2021 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 een vrijstaande woning.
In dit plan geeft de gemeente 7 kavels uit voor de bouw van 
vrijstaande woningen. In het uitgifteprotocol staat beschreven 
hoe geïnteresseerden zich voor een kavel kunnen inschrijven en 
op welke manier de kavels worden verloot. Het uitgifteprotocol, 
het verkavelingsplan, het inschrijfformulier en de grondprijzen 
kunt u downloaden op www.meierijstad.nl/debolst .
Indien de vraag groter is dan het aanbod, vindt op maandag 25 
januari een loting plaats bij de notaris.
Na de loting zullen wij betrokkenen informeren over het lotnummer 
en de toebedeelde kavel.

BIN MEIERIJSTAD IS OP ZOEK NAAR BESTUURSLEDEN!

Stichting Buurt Informatie Netwerk Meierijstad (BIN) is een 
stichting met als doelstelling het handhaven en bevorderen van 
veiligheid en leefbaarheid in Meierijstad.

BIN Meierijstad:
• biedt ondersteuning bij het houden en opzetten van 

looprondes in wijken en het opstarten van buurtwhatsapp-
groepen;

• organiseert bijeenkomsten samen met partners ten behoeve 
van de veiligheid en leefbaarheid;

• houdt periodiek overleg met de partners, namelijk politie en 
gemeente.

BIN Meierijstad is op zoek naar een

Voorzitter (m/v), enkele uren per week
Van de voorzitter (m/v)  wordt verwacht, dat hij/zij contact 
onderhoudt met gemeente en politie, periodiek overlegt met 
overige bestuursleden over voortgang van lopende acties en 
evenementen.

En een

Secretaris/penningmeester (m/v), enkele uren per week
De secretaris/penningmeester plant en notuleert het periodiek 
overleg van het bestuur en onderhoudt contact met beheerders 
van whatsappgroepen en buurtcoördinatoren van loopgroepen. 
Als penningmeester bewaakt hij/zij de bankrekening, die jaarlijks 
gevoed wordt door een gemeentelijke subsidie.

Wat biedt BIN Meierijstad?
• een inwerktraject door de huidige bestuursleden
• een kilometervergoeding voor noodzakelijke reizen binnen of 

buiten Meierijstad. U ontvangt geen vrijwilligersvergoeding

Lijkt dit iets voor u? En wilt u zich 
graag inzetten voor een veilige en 
leefbare gemeente? 
U kunt zich aanmelden via info@
binmeierijstad.nl voor een oriënterend 
gesprek. Ook als u zich op een 
andere manier wilt inzetten voor BIN 
Meierijstad. 

DUNNING IN GEMEENTEBOSSEN EERDSE BERGEN
EN GOORBOSSEN 

In gemeentebossen de Eerdse Bergen, de Goorbossen en het 
Hurkske vinden op dit moment boswerkzaamheden plaats. De 
Bosgroep Zuid Nederland begeleidt deze werkzaamheden 
namens de gemeente. 

De gemeente streeft naar een gevarieerd bos met veel afwisseling 
en natuurwaarden. 
Als de bomen in een bos te dicht op elkaar komen te staan, gaat 
dit ten koste van de groei en de gezondheid van iedere boom. 
Daarom is het nodig tijdig ruimte te creëren door bomen weg 
te halen. In sommige delen, waar veel dezelfde soorten bomen 
staan, komen een aantal open plekken. Op deze plaatsen krijgen 
kruiden en struiken volop kans om te groeien, waardoor de 
variatie en natuurwaarden in het bos toenemen. Ook hebben 
bomen hier de kans zich te verjongen, omdat er voldoende licht 
is op deze open plekken. 

Wat merkt u als bezoeker van de werkzaamheden in het 
bos?
Tijdens de werkzaamheden kunt u het bosgebied blijven bezoeken. 
De bomen worden geveld en uitgereden met bosbouwmachines. 
Voor uw eigen veiligheid vragen wij u voldoende afstand te 
houden. Daarnaast kunnen paden tijdelijk afgesloten of minder 
goed toegankelijk zijn. Er hangen op verschillende plekken 
informatiebordjes met meer informatie over de werkzaamheden. 
De werkzaamheden zijn half maart 2021 afgerond, voordat het 
broedseizoen begint. 

KERSTBOOMINZAMELING 11 TOT EN MET 15 JANUARI

Binnen de bebouwde kom
Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 januari 2021 haalt 
de gemeente kerstbomen gratis huis-aan-huis op. Leg 
uw kerstboom (zonder pot/versiering) aan de straat op dezelfde 
dag dat uw GFT-afval wordt opgehaald. De kerstbomen worden 
door een andere wagen opgehaald dan de GFT-containers. Leg 
uw boom niet voor de GFT container (als de GFT auto eerder is 
kan die de container niet oppakken).

Buitengebied
Woont u in het buitengebied en wilt u dat uw kerstboom gratis 
wordt opgehaald? Dan kunt u dit uiterlijk donderdag 7 januari 
2021 doorgeven aan Van Kaathoven via telefoonnummer 0413-
481620. Uw kerstboom wordt tussen maandag 11 januari en 
vrijdag 15 januari 2021 opgehaald op dezelfde dag als het GFT-
afval. Leg de kerstboom op die dag gewoon aan de straatkant.



MEEPRATEN OVER DE TOEKOMST VAN MEIERIJSTAD? 

Meierijstad werkt aan een Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft 
hoe we willen dat Meierijstad er in 2030 uitziet en waar we 
aan moeten werken om dat te bereiken in de leefomgeving. 
Met uitgangspunten voor het gebruik van de ruimte, die ervoor 
moeten zorgen dat Meierijstad een aantrekkelijke gemeente 
blijft om te wonen, werken en leven. Daarvoor is het belangrijk 
om nu al na te denken over de leefomgeving in de toekomst en 
keuzes te maken op het gebied van bijvoorbeeld bereikbaarheid, 
wonen, landschap en duurzaamheid. Bij het opstellen van de 
omgevingsvisie gebruikt de gemeente de inbreng van inwoners, 
ondernemers, gemeenteraad en belangenorganisaties.

Digitale inloopavond voor inwoners op 20 januari
Op dit moment hebben we een voorontwerp voor de 
omgevingsvisie klaar. We willen graag van onze inwoners weten 
wat u belangrijk vindt om ons mee te geven voor uw leefomgeving 
en de toekomst van Meierijstad. Op 20 januari is er van 19.00 uur 
tot 21.00 uur een digitale inloopavond waarop u uw inbreng kunt 
geven en vragen kunt stellen.
Het voorontwerp omgevingsvisie en de samenvatting van het 
voorontwerp zijn te vinden op  www.meierijstad.nl/omgevingsvisie. 
De gemeenteraad, bedrijven en belangenorganisaties geven via 
andere digitale inloopavonden hun inbreng. 

Aanmelden?
U kunt zich hiervoor aanmelden via www.meierijstad.nl/
inloopavond. 
U krijgt dan een link toegestuurd, zodat u deel kunt nemen aan 
deze inloopavond.
Als 20 januari u niet past, kunt u uw inbreng of vragen ook 
mailen naar info@meierijstad.nl onder vermelding van ‘inbreng 
voorontwerp omgevingsvisie’.

Voorbereiding op de Omgevingswet
De Omgevingsvisie is een verplicht onderdeel van de 
nieuwe Omgevingswet. Deze wet treedt in 2022 in werking 
en bundelt alle wetten en regels over de ontwikkeling en het 
beheer van de leefomgeving in één nieuwe wet. Er komt één 
wet met één loket en één procedure voor het aanvragen van 
vergunningen Dit biedt meer overzicht en voorkomt botsing 
van verschillende plannen. Inwoners krijgen straks nog meer 
ruimte om actief mee te denken over ontwikkelingen in hun 
leefomgeving. De Omgevingswet biedt aan de ene kant 
ruimte aan ontwikkelingen in de leefomgeving en aan de 
andere kant bescherming voor de kwaliteit ervan. 

JACHTVLIEGTUIGEN IN DE AVOND

Vanaf maandag 11 januari 2021 gaan jachtvliegtuigen van de 
Koninklijke Luchtmacht weer in de avonduren vliegen. In de 
weken 2, 3, 6, 7, 10 en 11 wordt er van maandag tot en met 
donderdag gevlogen tot uiterlijk 23.00 uur. Op vrijdag vinden de 
vluchten alleen overdag plaats en de laatste vliegavond is op 18 
maart 2021. 

Nachtzichtapparatuur 
De daadwerkelijke inzet van de vliegtuigen tijdens missies vindt 
voornamelijk plaats bij duisternis. Speciaal voor het vliegen bij 
duisternis heeft de vlieger de beschikking over sensoren en 
geavanceerde nachtzichtapparatuur, de zogenaamde Night 
Vision Goggles (NVG).  Door deze NVG’s ziet de vlieger alles in 
groentinten en daarbij is het zicht ook nog eens beperkt, alsof hij 
door twee kokers kijkt. Het trainen is daarom pas zinvol als het 
volledig donker is. 

Informatie
De bemanningen van transportvliegtuigen en helikopters 
trainen overigens het gehele jaar door in de avonduren. Wilt u 
meer weten over vliegbewegingen?  Kijk dan op luchtmacht.nl/
vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Heeft u een vraag 
of ervaart u hinder van de vluchten dan kunt u dit kenbaar maken 
via www.luchtmacht.nl/geluidshinder.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Hendrikstraat 9 bouwen van een tuinberging
Eisenhowerweg 4 brandveiligheid EDC-gebouw 

Vanderlande
De Scheifelaar 401 tot 
en met 404  

wijzigen van 
omgevingsvergunning-  bouwen 
van parkvilla’s

Gerecht 8 te Erp wijzigen van dieraantallen en 
afwijken van bestemmingsplan 
Z/136328

Herenakker 20  bouwen van een woning
Jorishoeve 28 aanbouwen van een serre
Dr. Schaepmanlaan 2 verbouwen van een woning
Heuvel 19C bouwen van een woonhuis
Heuvel 19 D  bouwen van een woonhuis
Kennedylaan 18 OBM Beheermaatschappij Veghel 

B.V.
Rijksweg 15 interne verbouwing van 

een bedrijfsruimte naar 
vitaliteitscentrum

Kesselakker 3-21 
oneven 6-20 even  

bouwen van 18 woningen en 12 
tuinbergingen

Berkensteeg 9 te Erp bouwen van een vrijstaand 
bijgebouw

De Scheifelaar 330  t/m 
353 

bouwen van 24 woningen wijziging

Piet Bartenstraat 
2-36 40-42 even 
Dr.Henrastraat 3-21 
oneven te Erp

bouwen van 30 woningen de Bolst

Heuvelstraat 2 plaatsen van woonunits
Tysseakker, 
Bogartsakker, 
Tommeakker 
ongenummerd

realiseren van 19 woningen en 15 
tuinbergingen Veghels Buiten

Doornhoek 4200 aanbouwen van een vers DC 
aan een bestaand koel/vries 
distributiecentrum

Past. van Haarenstraat 83 bouwen van een woning
De Kempen 60 het verbouwen en het uitbreiden 

van een supermarkt en het 
plaatsen van reclame

Kloosterveldt Veghels 
Buiten ongenummerd 

bouwen van 14 woningen

Erpseweg 9 uitbreiden van een bedrijf
Vorstenbosscheweg 13 plaatsen van een tijdelijke 

woonunit
Frisselsteinstraat 4 bouwen van een 

appartementengebouw
De Kempkens 
ongenummerd Foodpark 

kappen van 23 bomen

Stadhuisplein 3 wijzigen van plattegronden van de 
ombouw hotel tot Residentie de 
Meierij

Pater Visserslaan 17 plaatsen van een woonunit
Beatrixsingel 1 A kappen van vier bomen
De Keyserstraat 13 verbouwen van een woning
Prof. Oppenheimstraat 33 uitbreiding woonhuis Prof. 

Oppenheimstr. 33 Veghel
De Amert 605 realiseren van een 

vaccinatielocatie
De Scheifelaar II kavel 
534   

bouwen van een woning

Vogelenzang 2 te Erp bouwen van een bijgebouw
Zeven Eikenlaan 
(ongenummerd)  

bouwen van 15 appartementen

Heiveld 25 te Erp verbouwen van een woning
Pater Vervoortstraat 14 bouwen van een woning
Boerdonksedijk 30 te 
Erp

milieuneutraal veranderen van de 
inrichting

Rembrandtlaan 23 bouwen van een dubbel woonhuis
Voorbolst 3 A te Erp plaatsen van een tijdelijke 

woonunit
Diverse straten in 
Veghel en Erp

kappen van 12 bomen

Evenementenvergunning
De Leest 45 2  t/m 5 augustus 2021 

Kindervakantie week
De Bresser 29 (en 
omgeving) 

11 april 2021 VOWMud Run

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
De Roost 16A  te Erp bouwen van een woning en het 

aanleggen van een inrit/uitweg
Parkietendonk 1 plaatsen van een nieuw houten 

tuinhuis
Lambertshoeve/
langsteeg  

plaatsen van vier hekwerken

Trentweg 42 te Erp brandveilig gebruik van een B&B
Akkerweg 3 te Erp plaatsen van een tijdelijke 

woonunit

Lavendellaar 19 plaatsen van een dakkapel
Helterenbergstraat 1 verplaatsen van de wand en het 

kozijn van de badkamer in de 
voorgevel

Melisselaar 1 kappen 1 boom
Pater Vic van 
Heeswijkstr 14 

plaatsen van een kap op 
bestaande bijgebouwen

Meerbosweg 47 te Erp kappen van een boom
Beukelaarstraat 3E het plaatsen van een tijdelijk 

woonunit
Hoeksehei 8 te Erp plaatsen van een woonunit
Herenakker 
ongenummerd 

realiseren van 4 woningen

De Scheifelaar (kavel 585)  bouwen van een woning

Standplaatsvergunning
Leo van der 
Weijdenstraat 8 

verkopen van vis

VERDAGINGSBESLUITEN

Hoeksehei 8 te Erp plaatsen van een woonunit
Sluisstraat 
(ongenummerd)  

bouwen van 12 appartementen

van Diemenstraat 1 herontwikkelen van de 
Johanneskerk

Patio ongenummerd bouwen van 3 starterswoningen
Bernhardshoeve entree 
woning (ongenummerd)  

bouwen van een woning

Kalverstraat 23 wijzigen van de gevel
Burg. van Lithstraat 18 uitbreiden van een bijgebouw
Turfven 101 t/m 124  bouwen van 24 appartementen
Pater van den Elsenlaan 
51 

bouwen van een nieuw 
bedrijfspand

Past. Clercxstraat 10 A  realiseren van een woning en 
bijgebouw

VAN RECHTSWEGE VERLEENDE VERGUNNINGEN

Boterweg 32 te Erp herinrichten van 
groepsaccommodatie De Wilgen

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

Eerdsebaan 7 verbouwen en intensiveren van 
bedrijfsbebouwing

Boterweg 32 te Erp brandveilig gebruiken van een 
grondaccommodatie (logies- en 
bijeenkomstgebouw)

ONTVANGEN MELDINGEN 
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Gerecht 8 te Erp wijzigen van dieraantallen
Kennedylaan 11 oprichten van een 

betonfabriek welke prefab 
betonnen systeemvloeren 
produceert

De Kempen 60 uitbreiden van een 
supermarkt

Doornhoek 4200 aanbouwen van een Vers DC 
aan een bestaand koel/vries 
distributiecentrum 

Pater Visserslaan 12 oprichten van een manege 
met huisvesten van 21 
paarden

Het Gerecht 2 veranderen van een 
melkrundveehouderij

De Beeke 2 en 4 te Erp starten van een 
autogaragebedrijf met 
showroom

Het Broek 5 realisatie van opslag van 
vloei- meststoffen binnen een 
bestaande loods

Groothees 7 te Erp actualiseren huidige situatie 
Pater Vervoortstraat 22 veranderen activiteiten 

(verkoop van Carbid) 
Trentweg 15 te Erp oprichten van een klusbedrijf 
Het Melven 20 actualiseren van de huidige 

situatie

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.


