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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

    

INFORMATIE CORONAVIRUS

RAAD VERGADERT DIGITAAL

Zolang er sprake is van een lockdown worden de vergaderingen 
digitaal gehouden. Belangstellenden kunnen de vergaderingen, 
zoals gebruikelijk, via de livestream (www.meierijstad.nl/
videoregistraties) volgen. 
Kijk voor actuele informatie op www.meierijstad.nl.

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN 
BEDRIJFSVOERING 21 JANUARI

Op de agenda staat:
Bestemmingsplannen:
- Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening Vresselseweg 32 *
- Buitengebied Veghel, herziening Pater Vervoortstraat ong. *
- Schootsestraat 50, Schijndel
- Verordening tot wijziging fi nanciële verordening gemeente 

Meierijstad (2e wijziging)
- Erfgoedvisie gemeente Meierijstad 2020 – 2030
- Motie vreemd aan de orde Gemeentebelang Meierijstad: 

Natuurinclusief beleid
- Motie vreemd aan de orde HIER: vuurwerkshow

*De agendacommissie heeft bepaald om deze punten aan te 
merken als hamerstuk. Voor deze punten geldt geen spreektijd, 
tenzij een inspreker en/of een fractie zich hiervoor heeft gemeld. 
Raadpleeg voor de actuele stand van zaken de gemeentelijke 
website.

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 21 JANUARI

Deze commissievergadering vervalt. Het agendapunt Erf-
goedvisie Meierijstad is overgeheveld naar de commissie Ruimte, 
Economie en Bedrijfsvoering van 21 januari.

RAADSVERGADERING 27 EN 28 JANUARI 

De raad neemt op 27 en 28 januari een besluit over de 
onderwerpen die op 21 januari in de commissie zijn behandeld.

De commissies brengen advies uit 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. Eventuele amendementen en moties 
worden bij de vergaderstukken geplaatst. 
Zie www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

UIT DE RAAD GELICHT

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode, herzie-
ning Vresselseweg 32’
Door vaststelling van dit bestemmingsplan wordt de (agrarische) 
bestemming gewijzigd en in overeenstemming gebracht met het 
gebruik als kleinschalig timmer- en bouwbedrijf. De bestaande 
schuur voor opslag van bouwmaterialen wordt uitgebreid.

Bestemmingsplan ‘Schootsestraat 50 Schijndel
Door vaststelling van dit bestemmingsplan wordt de herbouw van 
een cultuurhistorische boerderij mogelijk gemaakt.

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening Pater 
Vervoortstraat ongenummerd’
Door vaststelling van dit bestemmingsplan wordt de bouw van 
een woning in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling 
mogelijk gemaakt.

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Nederland blijft in lockdown
Het aantal coronabesmettingen neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown effect heeft. 

Om de daling door te zetten, blijven we tot en met in ieder geval 9 februari in lockdown.

12 januari 2021

Heb je klachten?

Blijf in thuis-
quarantaine.
Ontvang geen
bezoek.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Is het druk? Ga dan weg.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Sport

Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
jaar en topsporters uitgezonderd. 

Binnensportlocaties dicht.

Geen wedstrijden en groeps -
lessen. Topsporters uitgezonderd.

Onderwijs en kinderopvang*

Onderwijs op afstand voor po, vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praktijklessen en
onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.

Kinderopvang dicht.

Er is noodopvang voor kinderen
van ouders met cruciale beroepen
en kinderen in een kwetsbare
positie.

Winkelen en boodschappen

Groepen

Publiek toegankelijke locaties

Binnen en buiten: groep van max.
2 personen of 1 huishouden. 

Vervoer en reizenThuis

Ontvang max. 2 personen per dag
(excl. kinderen t/m 12 jaar). 

Blijf zoveel mogelijk thuis. 

Reis alleen met het ov voor
noodzakelijke reizen.

Blijf in Nederland en boek geen reis
naar het buitenland t/m 31 maart.

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden en
pretparken dicht.

Contactberoepen

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheids -
specialisten verboden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Ook in hotels, incl. roomservice.

Bestellen bij restaurants mogelijk.

Evenementen verboden. 

* Dit geldt tot en met 7 februari. Op een later moment
wordt besloten of het po en de kinderopvang vanaf 
25 januari geheel open kunnen.

Niet-essentiële winkels dicht. 

Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Alcoholverbod na 20.00 uur.

.



Doorgeschoven agendapunten
De agendacommissie heeft besloten om de agendapunten:
- Overgangsverordening fysieke leefomgeving
- Denkrichting Omnipark Erp
alleen te behandelen als er fysiek wordt vergaderd. De lockdown 
is verlengd tot 9 februari waardoor alleen digitaal wordt 
vergaderd. Deze agendapunten zijn daarom doorgeschoven 
naar de raadsvergadering van 4 maart. 

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer hierover weten? 
Zie de vergaderstukken op www.meierijstad.nl/vergaderkalender. 
De stukken zijn ook via een gratis app te raadplegen. 
Wat moet u hiervoor doen?
- Download de app iBabs Pro
- Login met site: meierijstad
- Gebruikersnaam: burger
- Wachtwoord: burger

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE (DIGITAAL)

21 januari:   Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
27 januari:   Raadsvergadering
28 januari:   Raadsvergadering

BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD

Wilt u aandacht vragen voor een bepaald onderwerp? Hebt u 
een boodschap voor de gemeenteraad? Stuur dan een mail naar 
griffi e@meierijstad.nl of per post naar gemeente Meierijstad 
t.a.v. de griffi e, postbus 10.001, 5460 DA Veghel. Uw brief wordt 
geplaatst op de lijst van ingekomen stukken voor de vergadering 
van de gemeenteraad. Vanwege de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) gebeurt dit zonder vermelding van 
persoonlijke gegevens. Om diezelfde reden wordt de brief ook 
niet op de gemeentelijke website geplaatst.

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).

STEMBUREAULEDEN EN TELLERS GEZOCHT!  

Helpt u mee om de Tweede Kamerverkiezingen goed te laten 
verlopen? Meldt u dan aan als stembureaulid of teller. Dit jaar 
hebben we extra stembureauleden én tellers nodig, omdat we 
meer stembureaus hebben dan normaal en we twee dagen 
langer geopend zijn om te stemmen. 
Als u zich aanmeldt, krijgt u een online training, zodat u goed 
voorbereid bent. Ook staat er een vergoeding tegenover uw 
inspanningen. Voor aanmelden en/of meer informatie, kijk op 
www.meierijstad.nl/verkiezingen. Wij zien uw aanmelding graag 
tegemoet!

DIENSTREGELING BUSSEN (INCLUSIEF BUURTBUSSEN)

De bussen blijven volgens de vakantiedienstregeling 2020 rijden 
tot en met zaterdag 6 februari 2021. Aanleiding is dat de regering 
heeft besloten de lockdown te verlengen tot ten minste 9 februari 
2021. Heel veel voorzieningen blijven dus nog steeds gesloten 

en het openbaar vervoer is alleen toegankelijk voor mensen die 
moeten reizen.  
Voor de reizigers wijzigt er dus niets ten opzichte van de huidige 
situatie. Voor zover Arriva nu kan overzien starten ze op zondag 
7 februari met de nieuwe dienstregeling 2021. Vanaf dat moment 
gaan ook de buurtbussen weer rijden. 
Met betrekking tot scholieren en geplande examens staat Arriva 
in nauw contact met de betreffende onderwijsinstellingen om, 
indien noodzakelijk, aanvullend examenvervoer in te zetten.

OPROEP AAN ALLE WINKELIERS IN MEIERIJSTAD

Nederland verkeert nu al ruim een maand in een lockdown, 
waarbij de niet essentiële winkels fysiek gesloten zijn, om drukte 
te voorkomen. We zien dat steeds meer winkeliers naast hun 
fysieke winkel ook een online webshop hebben of de mogelijkheid 
bieden met een e-mail of telefoontje producten te bestellen. Deze 
worden dan thuis bezorgd. 
Graag willen wij dit kenbaar maken aan onze inwoners in 
Meierijstad, zodat zij bij u lokaal blijven kopen. 

Volgende week plaatsen wij in deze krant een overzicht van de 
lokale winkels gevestigd in Meierijstad, die bereikbaar zijn tijdens 
de lockdown om producten te bestellen. 
Dit overzicht plaatsen we vanaf 27 januari ook op 
www.meierijstad.nl/online-winkelen.

Wilt u uw winkel ook vermeld hebben? Geef dan uw bedrijfsnaam, 
de kern waar u gevestigd bent, (Wijbosch, Nijnsel of Boekdonk 
etc.) uw website, uw e-mail en/of telefoonnummer door als 
u producten thuisbezorgt (of bij u kunt afhalen, dit is alleen 
toegestaan bij doe-het-zelfzaken op bestelling of reservering, 
bibliotheken en diervoedingwinkels). U kunt de gegevens mailen 
naar pdonkers@meierijstad.nl. 

Graag ontvangen wij uw gegevens uiterlijk vrijdag 22 januari 
2021. Gegevens die later worden ontvangen kunnen we niet 
meer in het overzicht in deze krant plaatsen, maar wel in het 
overzicht dat wij op onze website plaatsen. 

 OPROEP NAMENS DE WELZIJNSORGANISATIES

Welzijnsorganisaties staan voor u klaar
Het dagelijkse leven is voor velen ingrijpend veranderd door de 
coronacrisis. Lopen de spanningen op in uw relatie of gezin? Lukt 
het boodschappen doen even niet? Ervaart u eenzaamheids-
gevoelens? Hebt u afscheid moeten nemen van iemand? Heeft 
u hulp nodig bij dagelijkse bezigheden? Slaapt u slecht door 
de zorgen die u heeft? Kortom, kunt u een helpende hand of 
luisterend oor gebruiken, neem dan contact op met een van de 
welzijnsorganisaties. 

De welzijnsorganisaties ONS Welzijn en Welzijn De Meierij doen 
in samenwerking met hun partners alles wat mogelijk is om hulp 
en ondersteuning te geven. Denk hierbij aan ondersteuning bij de 
boodschappen, het inschakelen van een belmaatje/belcirkel of 
een bezoek aan huis met beschermende maatregelen.  

U kunt ook deelnemen aan het coronacafé van ONS-
Welzijn, een online ontmoetingsplek voor volwassenen. 
Deze vindt tweewekelijks op woensdagavond plaats.  

Vrijwilligers gezocht
De welzijnsorganisaties zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers 
voor bijvoorbeeld de boodschappenservice en ook is men op 
zoek naar belmaatjes. Lijkt u dit iets? Neem dan gerust contact 
met op met een van de welzijnsorganisaties! 

Samen helpen wij elkaar zo deze lockdown door te komen.

Contact opnemen
Wilt u graag iemand spreken, neem dan contact op met:
ONS-Welzijn (Veghel): 088-374 2525 / info@ons-welzijn.nl 
Welzijn De Meierij (Schijndel en Sint-Oedenrode): 073- 5441400 
/ info@welzijndemeierij.nl. 

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Huygensweg 20 plaatsen van een tijdelijke 

portiersloge
Dominicus van 
Ophovenstraat 42 

plaatsen van een dakkapel

Zuidergaard 2 kappen van drie bomen
De Kempkens 6A kappen van vijf bomen

De Scheifelaar 558A bouwen van een woning
Bernhardshoeve 18 plaatsen van een tijdelijke 

woonunit
Kampweg 
(ongenummerd)  te Erp

plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

Pattonweg 2 realiseren van een afhaalpunt voor 
maaltijden

Hoek 4 te Erp verbouwen van een boerderij tot 2 
woningen

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Hoeksehei 11 te Erp vervangen en renoveren van een 

woning
Buitendreef 4  bouwen van een woonhuis
Hoogstraat 15 bouwen van een bedrijfspand met 

woningen
Deken van Miertstraat 8 kappen van 2 Esdoorns en 1 Beuk
Vlaandershof 5 te Erp bouwen van een nieuwe woning 

met bijgebouw
Berkensteeg 9 te Erp bouwen van een vrijstaand 

bijgebouw
De Kempkens 
ongenummerd Foodpark 

kappen van 23 bomen

Kraanmeer 7 A te Erp bouwen van een garage met 
carport

VERDAGINGSBESLUITEN

Heuvel 11F  bouwen van een woning
Hoek 21 te Erp herbouwen van een woning
Past. van Haarenstraat 
(ongenummerd L 4377) 

bouwen van een woning

Willibrordushoek 1 oprichten van een bedrijfsgebouw

VAN RECHTSWEGE VERLEENDE VERGUNNINGEN

Beukelaar 2A behouden van de bestaande inrit

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

N.C.B.-laan 117 plaatsen van een 
waterstofi nstallatie

ONTVANGEN MELDINGEN 
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Achterst Ven 10 er wordt geen pluimvee meer 
gehouden

Boerdonksedijk 21 te 
Erp

slopen van twee stallen;  ter 
plaatse van deze stallen wordt een 
nieuwe stal opgericht en wijzigen 
veebezetting

Trentweg 42 te Erp oprichten B&B en wijzigen 
veegegevens

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. Abon-
neer 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.


