GEMEENTE MEIERIJSTAD NIEUWS

RAADSVERGADERING
MEI
3 Kolommen 10
van
91,3 mm breed
Lettertype Arial Regular
Op 21 april zijn de onderwerpen
voor de
Platte tekst
9 ptraadsvergadering van 10
mei in de commissies behandeld.
De
hebben advies
interlinie 12commissies
pt
uitgebracht
over
hoe
de
agendapunten
in
de
raad
te behandelen
Subkop Arial Regular 9 pt interlinie 13 hoofdletter
(hamer- of bespreekstuk).
Een
hamerstuk
betekent
achtergrond blauw zoals voorbeeld 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
NIEUWS UIT
DE RAAD
Hoofdstraat 152-154’
• Extra krediet vervanging kunstgrasveld en geldlening aanleg
waterveld MHC Sint-Oedenrode
• Marktverordening gemeente Meierijstad
Bespreekstukken:
BENOEMING LID ‘Landelijk
GEMEENTERAAD
• Bestemmingsplan
Gebied – MEIERIJSTAD
Loosbraak
ongenummerd.’
• Bestemmingsplan ‘Ruimte voor ruimte Borne
ongenummerd.’
• Krediet aanleg kunstgrasveld VV Boskant
• Nota bodembeheer, Nota bodembeheer
PFAS en regionale bodemkwaliteitskaart en
bodemkwaliteitskaart PFAS
NIEUWS
UIT
DE BUURT
• Raadpleeg
voor
de actuele
stand van zaken
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

BIJWONEN VAN VERGADERING/LIVE STREAM
De vergadering is openbaar en in het bestuurscentrum van
Meierijstad, Burg. Wernerplein 1 in Sint-Oedenrode. Aanvangstijd
is 19.30 uur. U bent van harte welkom om de
vergadering bij te wonen. U kunt de vergadering
ookVRAAG
thuis live VAN
volgenDE
via WEEK
de livestream
www.meierijstad.nl/videoregistraties.
De vergadering is ook terug te kijken.

Nota bodembeheer, Nota bodembeheer PFAS en regionale
bodemkwaliteitskaart en bodemkwaliteitskaart PFAS
In de notabodembeheer zijn regels opgenomen voor het
hergebruik van grond en baggerspecie. Om het
toepassen van grond of baggerspecie binnen de
regio te kunnen faciliteren is een regionale
bodemkwaliteitskaart
opgesteld.
Voor
hergebruik
van
PFAS-houdende
grond
en baggerspecie is een aparte nota en
bodemkwaliteitskaart opgesteld.

WIE ZITTEN ER IN DE RAAD?
De gemeenteraad van Meierijstad bestaat uit 37 leden.
De verdeling is als volgt:
• CDA: 7 leden
• HIER: 5 leden
• LOKAAL: 5 leden
• VVD: 5 leden
• SP: 4 leden
• PvdA-Groen Links: 3 leden
• Gemeentebelang Meierijstad: 3 leden
• HART: 2 leden
• D66: 2 leden
• Forum voor Democratie: 1 lid
Wilt u weten wie de nieuwe gemeenteraadsleden
zijn? Kijk dan op www.meierijstad.nl/
gemeenteraadsleden of scan de QR code.

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

UIT DE RAAD GELICHT:
Bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied-Loosbraak
ongenummerd’
OVERIG NIEUWS
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 ONDERNEMEND
bestemmingsplan maakt deMEIERIJSTAD
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.
Beschikbaarstelling krediet aanleg kunstgrasveld
VV Boskant
Voorstel is om alle sportvoorzieningen te concentreren op
sportpark de Scheken. Hiervoor wordt een krediet van € 609.300,beschikbaar gesteld voor het ombouwen van wedstrijdveld 2 tot
kunstgras wedstrijd/trainingsveld.

GEMEENTE MEIERIJSTAD
Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel
tel: 14 0413
Voor storingen kunt u
bellen 14-0413

www.meierijstad.nl
info@meierijstad.nl
@gemeentemeierijstad
@GemMeierijstad
@gemeentemeierijstad

BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS
Begin mei start een gespecialiseerd bedrijf met de preventieve
bestrijding van de eikenprocessierups. Dit gebeurt met een
biologisch bacteriepreparaat wat in de toppen van de eiken wordt
geblazen. De werkzaamheden gaan vanwege de korte periode
waarin de behandeling effectief is 24 uur per dag door, dus ook ’s
nachts. Het kan dus zijn dat u hier ’s nachts kortstondig overlast
van ondervindt.

Sterke daling vlinders
Jaarlijks worden op verschillende locaties in Meierijstad vlinders
van de eikenprocessierups gevangen en geteld. Zo dragen we
bij aan het landelijk onderzoek naar de verwachtte plaagdruk
en kunnen we gericht inzetten op de preventieve bestrijding.
Landelijk is een sterke daling van het aantal gevangen vlinders
waargenomen. In Brabant is deze daling zelfs nog groter. De
verwachting is dan ook dat de overlast in 2022 kleiner zal zijn
dan in de jaren hiervoor.
Helemaal stoppen met preventieve bestrijding is voor gemeente
Meierijstad op dit moment echter nog niet aan de orde. De komende
weken worden in Meierijstad ruim 10.000 eikenbomen preventief
behandeld. Dit zijn vooral de bomen op risicolocaties, langs
doorgaande wegen en op plaatsen waar veel mensen verblijven,
fietsen of wandelen. Door selectief te kijken naar de locaties van
bestrijding wordt op plaatsen waar de risico’s lager zijn, zo min
mogelijk schade toegebracht aan de natuur. Natuurlijke vijanden
krijgen hier de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Op www.
meierijstad.nl/Contact/Melden/Eikenprocessierups staat een
actuele kaart met de spuitlocaties en routes. Of scan bijgaande
QR code.
Overlast als gevolg van de brandharen van de
processierups is op zijn vroegst pas vanaf eind
mei te verwachten.

MEIERIJSTAD IN BEELD
Van half mei tot eind juli 2022
maakt
CycloMedia
foto’s
van de openbare ruimte in
de gemeente. CycloMedia
is een Nederlands bedrijf,
dat gespecialiseerd is in het
grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving.
Met speciaal uitgeruste voertuigen, met op het dak gemonteerde
camera’s, maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf
de openbare weg. Deze foto’s worden door de gemeente gebruikt
voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte,
visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving,
handhaving van openbare orde en veiligheid en ontwikkeling van
ruimtelijke plannen.
Gebruik opnamen
De opnamen worden alleen ingezet voor publieke of private
activiteiten en worden onder strikte voorwaarden ter beschikking
gesteld. De opnamen worden niet op internet gepubliceerd
of openbaar gemaakt. Gezichten en kentekenplaten die in de
opnames zijn vastgelegd worden door middel van blurring
onherkenbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar activiteiten
aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens.
Informatie
Voor vragen of het aantekenen van bezwaar
kunt u contact opnemen met CycloMedia
Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE,
Zaltbommel. Kijk voor meer informatie op
https://www.cyclomedia.com/nl of scan de
QR code.

MEEDENKEN OVER KUNST EN CULTUUR IN 2030?
De gemeente wil het gesprek hierover aangaan
aanbieders, consumenten, geïnteresseerden,
(maatschappelijk) partners en anderen tijdens
één van de werksessies Meer informatie over
de data en locaties kijk op www.meierijstad.nl/
notakunstencultuur of scan de QR code.

met

4 MEI DODENHERDENKING 2022

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

PUBLICATIE VERGUNNINGEN
BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN
Omgevingsvergunning

11 MEI: FIT EN GEZOND DAG VOOR 65+ ERS

DODENHERDENKING 2022
Wilt u weten welke herdenkingen er op 4 mei
in de gemeente Meierijstad zijn, kijk dan op:
www.meierijstad.nl/dodenherdenking2022

GELDZORGEN DOOR HOGERE ENERGIEKOSTEN?
Het kabinet heeft vanwege de stijgende energieprijzen besloten
eenmalig 800 euro te geven aan huishoudens met een inkomen
op of net boven het sociaal minimum. De energieprijzen stijgen
flink en dit levert voor sommige gezinnen behoorlijke zorgen op.

Op 11 mei organiseert de gemeente samen met ONS Welzijn
en GGD Hart voor Brabant een Fit & Gezond dag met diverse
workshops en een informatiemarkt voor iedereen van 65 jaar en
ouder.

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.

Hezelstraat
ongenummerd te Erp

bouwen van 8 seniorenwoningen
en het aanleggen van inritten

Biezendijk
ongenummerd P 1737

aanbrengen van grond

Erpseweg
ongenummerd N 2684

bouwen van een woning

bouwen van 18 + 5
Wethouder Van
Dijkstraat ongenummerd nieuwbouwwoningen
R 1690 t/m R 1707 en R
1715 te Erp

Aanmelden
Wilt u meedoen, meldt u zichzelf dan aan vóór 7 mei via
https://www.ons-welzijn.nl/evenementen/actueel/fit-gezond-dag
of scan bijgaande QR code. U kunt ook bellen naar 088 3742525.
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging
van ons met de verdere details voor deze
middag. Mocht u nog vragen hebben kunt
u deze stellen via vpveghel@ons-welzijn.nl
of 088 3742525.

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.

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN VOOR STIMULEREN
TOEGANKELIJKHEID

verbouwen van een woning

Het programma
U bent van harte welkom om meer te weten te komen over een
goede, beweeglijke en gezonde leefstijl. U kunt gratis deelnemen
aan verschillende workshops over voeding, walking sports en
positieve gezondheid. Ook kunt u uw fitheid op verschillende
manieren laten testen. Ook is er een informatiemarkt.
Locatie: Danscentrum Van de Burgt, Prins Willem Alexander
Sportpark 5, Veghel
Datum: 11 mei 2022 Tijd: 13:00 – 16:45 uur

5 MEI: VRIJHEIDSMAALTIJDEN MEIERIJSTAD

Armoedeambassadeur Mieke Bosch: “Met name de mensen met
een flexibel energiecontract of van wie het contract afloopt krijgen
te maken met flink hogere kosten. Die 800 euro maakt echt het
verschil voor een grote groep mensen. Een groot deel van de
mensen die in aanmerking komen voor de energietoeslag is al
bij ons bekend, zij hebben de toeslag automatisch gekregen en
hoeven niks te doen. Er is ook een groep die niet bij ons bekend
is maar die wel in aanmerking komen. Bijvoorbeeld mensen die
een uitkering van het UWV krijgen of ouderen met alleen een
AOW. Deze mensen kunnen via de website van de gemeente
een aanvraag doen, of als dat lastig is dan kunnen ze ook naar
het loket komen.”
“Ik kom veel mensen tegen die zich zorgen maken over de
financiën,” gaat Mieke verder. “Niet alleen de energieprijzen
stijgen, ook de boodschappen zijn bijvoorbeeld duurder geworden.
Als je dan al moeilijk rond kon komen worden de problemen
alleen maar groter. Het is zó belangrijk dat mensen vroegtijdig
aan de bel trekken, om ernstige situaties te voorkomen. Daarom
werken we ook nauw samen met energie- en woningcorporaties,
zo komen mensen met achterstanden al vroeg in beeld.”
Mieke: “Ik wil mensen ook oproepen: heeft u geldzorgen? Blijf er
niet mee rondlopen. Onze budgetcoaches kijken graag mee om
u weer op de goede weg te helpen. Neem contact op om kennis
te maken. U hoeft het niet alleen te doen.
Neem contact op voor een afspraak via telefoon
14 0413.” Weten of u in aanmerking komt
voor de energietoeslag? Kijk op
www.meierijstad.nl/energietoeslag of scan
de QR code.

Hamsterweide 22

Kastanjestraat 9

verlengen van een dakkapel en het
uitbreiden van een garage

Beukelaarstraat 3

verbouwen en splitsen van een
bestaande boerderij

Corridor 7A en 7B

huisvesten van arbeidsmigranten

Muurveld 69

plaatsen van een dakkapel

Doornhoek 4115

oprichten van een
waterstofinstallatie en elektrische
oplaadpunten voor vrachtverkeer

Meester
Schendelerstraat 2

plaatsen van een tijdelijke
woonunit

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Past. van Haarenstraat
70

bouwen van een carport

Plan Kloosterkwartier
Gebouw F (fase 2)

bouwen van appartementen

Marshallweg 4

veranderen van de inrichting

Acacialaan 13

uitbreiden van een woning

Nieuwe Veldenweg 12 A

herbouwen van een bedrijfspand

N.C.B.-laan 121

verbouwen van een woning

De Scheifelaar ong.
(576)

bouwen van een woning en het
aanleggen van een inrit

Herenakker 1

bouwen van een woning

Beverweide 21

plaatsen van een schutting

Evenementenvergunning

U bent op 5 mei van 12.00 uur tot 12.30 uur 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!
Kijk hieronder voor de locaties bij u in de buurt:
Boerdonk
Gemeenschapshuis Den Hazenpot (Pastoor
van Schijndelstraat 37
Boskant
Ritaplein (bij slecht weer: gemeenschapshuis
Boskant)
Eerde
De Eerdse molen (Zandvliet)
Erp
De binnenplaats van het Raadhuis aan het
Hertog Jan Plein
Keldonk
Sport- en ontmoetingscentrum ‘t Span
(Kampweg 2)
Mariaheide
Dorpshuis D’n Brak (Ericastraat 17)
Nijnsel
De Beckart (Oude Lieshoutseweg 7)
Olland
Gemeenschapshuis De Loop’r (Pastoor
Smitsstraat 40)
Schijndel
Wijkgebouw aan de Papaverstraat
Schijndel
Cultureel Centrum De Vink
(Hoevenbraaksestraat 28)
Schijndel
Plein 1944 op het grasveld voor slagerij
Dennis van de Ven
Sint-Oedenrode ‘Thuis in Rooi’ aan de Markt 19
Sint-Oedenrode Wijkcentrum de Groene Long bij sporthal de
Kienehoef (Frederikstraat 41)
Veghel
Wijkgebouw de Zeven Eiken (Peellandstraat
28)
Veghel
Op het pleintje bij Papenakker 10
Veghel
Wijkgebouw de Spil (De Bunders 5)
Veghel
Heilig Hart Plein
Veghel
Speelplaats van basisschool de Vijfmaster
(Witte de Withstraat 24a)
Wijbosch
Dorpscentrum De Schakel (Eerdsebaan 1)
Wijbosch
Casa del Arte (Schoolstraat 21)
Zijtaart
Edith Stein plein (bij slecht weer dorpshuis
Zijtaart)

Witte de Withstraat 24B

25 en 26 juni Zeskamp Veghel
Zuid

Meester
Schendelerstraat 12

21 mei SCMH Korfbal 60 jaar

Bergweg

31 augustus t/m 2 september
KinderVakantieWerk Eerde

Leinserondweg 21

30 augustus t/m 1 september Jazz
dagen

Dobbelsteenplein

6 juni The Rocking Sixties

ONTVANGEN MELDINGEN
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER
Dieperskant 3 te Erp

Bovengrondse tank verplaatsen
en gebruiken als afgewerkte olie
opslag

Bolst 18A te Erp

starten van een Engineerings
bureau met prototypebouw

VERDAGINGSBESLUITEN
Verlengde Noordkade
4A

realiseren van de activiteit Axe
throwing in de silo’s (legalisatie)

Capellevelt
(ongenummerd)

bouwen van een woning

Erpseweg 3

uitbreiden van een kantoor

Past. Kampstraat 7

verbouwen van een woning

Pater Visserslaan 17

splitsen van een boerderij

De Stad 9

realiseren van kamerverhuur ten
behoeve van arbeidsmigranten

Veerstraat 12 te Erp

bouwen van een bijgebouw

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-

