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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

TERUGBLIK RAADSVERGADERING 24 JUNI

Bent u benieuwd hoe de raadsvergadering verlopen is? Wilt u 
weten wat er besproken is? U kunt de vergadering terugkijken via 
www.meierijstad.nl/videoregistraties.

VERGADEREN MET CORONAMAATREGELEN

De gemeenteraad komt weer fysiek bijeen in het 
bestuurscentrum. Uiteraard worden de bijeenkomsten 
aangepast aan alle maatregelen, die noodzakelijk zijn binnen de 
anderhalvemetersamenleving.
Vanwege deze maatregelen is er helaas nog geen mogelijkheid 
voor publiek – met uitzondering van insprekers - om de 
vergaderingen bij te wonen. Belangstellenden kunnen de 
vergaderingen, zoals gebruikelijk, via de livestream (www.
meierijstad.nl/videoregistraties) volgen. De vergaderingen 
beginnen om 19.30 uur.

RAADSVERGADERING 1 EN 8 JULI

Op de agenda staat:
•  Kadernota 2022 en de meerjarenraming 2023-2025
Jaarlijks biedt het college de gemeenteraad de kadernota voor 
het daaropvolgende begrotingsjaar aan. In de kadernota staat 
de integrale afweging centraal van de relevante ontwikkelingen 
inclusief de financiële kaders voor het samenstellen van de 
programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.

Raad 1 juli 
Fracties houden op 1 juli in eerste termijn algemene 
beschouwingen. Aansluitend is het aan het college om hierop te 
reageren. Hierna wordt de vergadering geschorst tot 8 juli. 

Raad 8 juli
Op 8 juli worden in tweede termijn de ingediende amendementen 
en moties behandeld. Aansluitend is het aan het college om 
hierop te reageren en volgt besluitvorming.

BEELDVORMENDE AVOND 15 JULI

Op het programma staat:
•  Ontwikkelingen Noordkade Veghel

Na een terugblik volgt informatie over de huidige stand van zaken 
en toekomstige ontwikkelingen. Nadien is er gelegenheid om 
hierover vragen te stellen. 

Spreekrecht
Aanmelding voor het spreekrecht is mogelijk tot 14 juli, 12.00 uur. 
Dit kan alleen over het geagendeerde onderwerp (Ontwikkelingen 
Noordkade Veghel). Maximale spreektijd is vijf minuten per 
inspreker, de gezamenlijke spreektijd is 30 minuten. 

VIDEO MEE IN DE RAAD

Hoe maakt de gemeenteraad besluiten? En waar gaat het zoal 
over? In de video’s ‘Mee in de Raad’ wordt het proces van de 
raad doorlopen aan de hand van wisselende onderwerpen. 
De laatste editie gaat over ‘Energie Strategie’. Wat is het voorstel, 
wat vinden inwoners en wat stemt de raad?
De video’s zijn te vinden op het Facebook- en YouTubekanaal 
van de gemeente Meierijstad. 

INFORMATIE GRIFFIE

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

FIETSROUTES MIJMERPLEKKEN

Afgelopen zaterdag is de nieuwe fietsroute Meierijstad Mijmert 
gelanceerd. De fietsroute verbindt alle Mijmerplekken in 
Meierijstad met elkaar. Deze fietsroute is te downloaden op 
www.meierijstadmijmert.nl en op te halen bij de 11 TIP-punten 
in Meierijstad. 

De fietsroute is opgedeeld in een route ‘Schijndel - Sint-
Oedenrode’ met een lengte van circa 34 kilometer en een 
route ‘Veghel - Erp’ met een lengte 
van circa 43 kilometer. Als men beide 
routes fietst dan passeert men iedere 
Mijmerplek. De route is grotendeels 
gebaseerd op het landelijk uitgerolde 
fietsknooppuntensysteem maar wijkt 
daar soms vanaf omdat niet iedere 
Mijmerplek aan een fietsknooppunt ligt. 
Dan is dat op de route aangegeven.

KERMIS IN SCHIJNDEL VAN ZATERDAG 10 JULI TOT 
EN MET WOENSDAG 14 JULI A.S.

De kermis in Schijndel gaat dit jaar door met 24 attracties op het 
evenemententerrein de Steeg.
Dit jaar is de kermis weer anders dan normaal. Zowel in de 
attracties als op het kermisterrein worden diverse maatregelen 
getroffen in verband met corona. Het terrein heeft een centrale 
toegang, een verplichte looproute, meerdere hygiënepunten 
en een bemande toiletvoorziening. Bezoekers kunnen gebruik 
maken van een onbewaakte fietsenstalling tegenover de ingang 
van het kermisterrein.
Ook op de kermis gelden de basisregels; bezoekers moeten dus 
anderhalve meter afstand houden van elkaar.
De openingstijden zijn op zaterdag en zondag van 13.00 uur – 
00.00 uur en op maandag tot en met woensdag van 14.00 uur 
– 00.00 uur.

Wij wensen jong en oud heel veel plezier op de Schijndelse 
kermis!

VOORLOPIG ONTWERP KLIMAATROBUUST 
BEEKDAL SINT-OEDENRODE KLAAR

In het project om van de Dommel door Sint-Oedenrode een 
klimaatrobuust beekdal te maken, is een mijlpaal bereikt. Het 
Voorlopig Ontwerp is klaar. De verantwoordelijke bestuurders 
van gemeente Meierijstad en Waterschap De Dommel en de 
gemeenteraad hebben dit Voorlopig Ontwerp goedgekeurd. Dat 
betekent dat het Voorlopig Ontwerp gedeeld kan worden met 
de inwoners van Sint-Oedenrode. Dat doen we via een digitale 
presentatie. Daarin legt omgevingsmanager Marcel Brands van 
Waterschap De Dommel uit welke maatregelen we willen gaan 
nemen. 

U kunt de presentatie bekijken op www.dommel.nl/drogevoeten.
Reacties en opmerkingen op het Voorlopig Ontwerp zijn welkom
We hebben inwoners en veel belanghebbenden betrokken in de 
voorbereiding naar dit Voorlopig Ontwerp. Daarom willen we ook 
graag weten of er goed geluisterd is en de juiste maatregelen in 
het plan staan. Uw reactie is daarom van harte welkom.

Reageren kan tot vrijdag 23 juli 
Waterschap De Dommel, Postbus 10001 5280 DA Boxtel o.v.v. 
Dommel Sint-Oedenrode
E-mail: drogevoetenrooi@dommel.nl  
Telefoon 0411 618 634   
WhatsApp 06 15 87 80 05

MEER WETEN OVER WINDENERGIE IN 
MEIERIJSTAD? 

DOE MEE MET DE DIGITALE KENNISTAFELS OP 5 EN 14 
JULI.

In 2021 en 2022 stelt de gemeente het ‘Afwegingskader Wind’ 
op. In dit document beschrijven we onder welke voorwaarden 
de plaatsing van windturbines binnen onze gemeente eventueel 
mogelijk is.

We merken dat er nog veel vragen zijn bij inwoners. Daarom 
organiseren we twee ‘kennistafels’ in juli. Deze kennistafels zijn 
gespreksavonden waarop we met geïnteresseerden een stap 
dieper ingaan op specifieke onderwerpen. De komende weken 
organiseren we de volgende kennistafels:
 
Maandag 5 juli - Notitie Reikwijdte en Detailniveau ‘NRD’ en 
het Milieu Effect Rapport ‘MER’
In de NRD beschrijven we welke milieuaspecten we onderzoeken 
en op welke manier. Bijvoorbeeld het geluid van windturbines. De 
NRD is een ‘onderzoeksvoorstel’. Het echte onderzoek doen we 
daarna, dat levert een Milieu Effect Rapport (MER) op.
 
Tijdens deze kennistafel lichten we toe wat een NRD precies is 
en hoe deze NRD tot stand is gekomen. Ook bespreken we hoe 
de NRD uiteindelijk leidt tot het MER. Daarnaast vragen wij u of 



de inbreng van inwoners tijdens de bijeenkomsten van april en 
mei goed is opgenomen in de NRD.

Woensdag 14 juli - Energiemix
Deze kennistafel gaat over de ‘energiemix’. Elke gemeente 
bekijkt hoe zij overstapt op duurzame energie. Het gaat dan 
over zonnepanelen, windmolens, maar ook over het aardgasvrij 
maken van woningen. Een belangrijke vraag is, hoeveel energie 
we nodig hebben in de toekomst? En welke soorten van energie 
kunnen we gebruiken? Dat is de energiemix. 

Maar ook vragen als: Hoe maken we keuzes? En welke 
mogelijkheden zijn er? En waar moet de gemeente vanuit de 
nationale overheid aan voldoen? Op 14 juli gaan we in op deze 
vragen, waarbij we ons vooral richten op de elektriciteitskant. 
Ook kijken we graag samen met u naar de voor- en nadelen van 
verschillende keuzes in die energiemix.

Aanmelden
De kennistafels vinden digitaal plaats (via zoom) en beginnen om 
19.30 uur. De sessies duren tot uiterlijk 21.00 uur.
 
Wilt u bij (één van) deze avonden aanwezig zijn, meldt u dan aan 
via www.meierijstad.nl/windenergie onder het kopje ‘Meepraten 
over windenergie’.

Na het invullen van het aanmeldformulier ontvangt u op het door 
u opgegeven mailadres een bevestiging van uw aanmelding. Op 
de dag van de bijeenkomst ontvangt u op hetzelfde mailadres de 
link naar de bijeenkomst.
 
Aanmelden is mogelijk tot 1 dag voor de bijeenkomst.

BIJZONDERE BIJSTAND VOOR SCHOOLKOSTEN 
KINDEREN

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 € 203,- per kind van 4 tot 18 jaar dat basis 
en/of voortgezet onderwijs volgt in het schooljaar 2021/2022. Het 
inkomen mag niet hoger zijn dan de vastgestelde inkomensgrens 
(120% van de bijstandsnormen). Het vermogen mag niet hoger 
zijn dan € 12.590,-.

Op www.meierijstad.nl/bijzonderebijstand kunt u meer informatie 
vinden. 

Aanvragen tot 1 november
U kunt bijzondere bijstand aanvragen tot 1 november via 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 2020/2021 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.  

Voor meer informatie kunt u bellen met 14 0413 en vraag naar het 
team voorzieningen.

REGENWATER ZELF VERWERKEN

Deze zomer worden particulieren verplicht om hemelwater zelf 
te verwerken bij nieuwbouw en aanleg van verharding. Dat kan 
bijvoorbeeld met een groen dak dat water vasthoudt, een regenton, 
een vijver, een ingegraven grindkoffer. De Verordening fysieke 
leefomgeving Meierijstad geeft hiervoor de precieze norm. Het 
idee is dat relatief schoon regenwater minder terechtkomt in de 
riolering, maar juist in de bodem sijpelt. Is hiervoor bij nieuwbouw 
of aanleg voor u een te grote inspanning nodig op uw perceel, 

dan kunt u ontheffing vragen bij het college van burgemeester en 
wethouders. Die aanvraag gaat gelijk op met de aanvraag van de 
omgevingsvergunning. Voor bedrijven gold al een vergelijkbare 
verplichting als nu voor particulieren wordt ingevoerd.

De inwerkingtreding van de Verordening (waarschijnlijk 1 juli 
2021) wordt gepubliceerd via www.overheid.nl. Bij vragen over 
het zelf verwerken van hemelwater kunt u contact opnemen met 
ons werkatelier Openbaar gebied.

VANAF 1 JULI STATIEGELD OP KLEINE PLASTIC 
FLESSEN

Vanaf 1 juli zit er € 0,15 statiegeld op kleine plastic flesjes frisdrank 
en water. Dat bedrag wordt in rekening gebracht bij de aankoop 
van het flesje, en krijgt u terug als u het flesje weer inlevert bij een 
innamepunt. Voor grote flessen werkt het al langer zo. Daarop 
blijft het statiegeldbedrag hetzelfde: € 0,25. 

Wegens de overgangsfase kan het zijn dat u vanaf 1 juni 
kleine petflessen met én zonder statiegeld kan kopen. Aan 
het statiegeldlogo kunt u zien of het een flesje met of zonder 
statiegeld is.  

Meer innamepunten:
U kunt uw statiegeldflessen vanaf 1 juli 2021 op méér plekken 
inleveren. Innamepunten zijn onder meer:
•  (grotere) supermarkten
•  bemande tankstations langs de snelweg      
•  bemande treinstations
•  grote cateringlocaties

Hoe herken ik een statiegeldfles?
Vanaf 1 juli 2021 kunt u grote én kleine 
statiegeldflessen herkennen aan dit 
logo:  

Overgang van oud naar nieuw
Een nieuw systeem invoeren kan bijna niet in één keer. Na 1 
juli 2021 zullen er nog een tijdje kleine plastic flessen zónder 
statiegeldlogo worden verkocht. Voor die flesjes betaalt u geen 
statiegeld. Uiteraard krijgt u bij inlevering ook geen geld terug. 
Het staat het innamepunt vrij om deze flesjes in te nemen om 
ervoor te zorgen dat ze kunnen worden gerecycled.

Twijfels?
Twijfelt u of er statiegeld zit op uw fles? Kijk dan of u het 
statiegeldlogo kunt vinden op het flesje.  

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
De Scheifelaar 513 plaatsen van een tijdelijke woon-

unit
Trentweg 22 te Erp bouwen van een ligboxenstal

Bernhardshoeve 18, 19, 
20 en 21 

plaatsen van een poort

De Kuilen 19 plaatsen van een tijdelijke woon-
unit

Burgemeester Schre-
vensingel ongenummerd

vervangen van een voet-fietsbrug

De Scheifelaar onge-
nummerd (532)

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Hoogven 14 A te Erp verwerken polyesterhars
Burgemeester Schre-
vensingel 6 

verbouwen van een woning

De Langedonk 1 kappen van bomen t.b.v. het herin-
richten van bermen en groenstro-
ken

Evenementenvergunning
Pastoor van Schijndel-
straat 37 te Erp

23 en 24 juli 2021 Boering Beach 
Ball Blast

Markt  Veghel on Ice 12 december 2021 
t/m 9 januari 2022

Verlengde Noordkade 4 3 juli t/m 29 augustus 2021 Zomer-
kade

Verlengde Noordkade 4 Zomerkade 6 augustus t/m 8 au-
gustus 2021

Verlengde Noordkade 4 Zomerkade 27 t/m 29 augustus 
2021

VERLEENDE VERGUNINGEN

Omgevingsvergunning
Kapellehof 4  te Erp bouwen van een woning
Deken van Miertstraat 8 wijzigen functie naar werkomge-

ving voor de IBN
Dominicus van Opho-
venstraat 60 

plaatsen van een dakkapel

De Scheifelaar onge-
nummerd (526A)

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Collectevergunning
Erp Goede doelenweek 26 september 

tot 2 oktober 2021 

VERDAGINGSBESLUITEN

Vorstenbosscheweg 11A bouwen van een woning  (wijziging 
op reeds verleende vergunning)

Buitendreef 104 bouwen van een schuur/berging
Kraanmeer 24 te Erp plaatsen van een tijdelijke kan 

toorunit

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

Kouterven 1 t/m 24 bouwen van 24 appartementen

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

Leinserondweg 36 in gebruik nemen als 
hondenkennel/-pension

Pater van den Elsenlaan 
ongenummerd (kadas-
traal 2357) 

het vervaardigen van houten, alu-
minium en cortenstalen draai- en 
schuifpoorten

Achterst Ven 15 wijziging vee bestand in bestaande 
stallen

Trentweg 22 te Erp verandering van de veestapel
Vlas en Graan 101 in bedrijf hebben van een open-

baar overdekt zwembad (2 bas-
sins) met een beperkte horeca-
inrichting

Taylorweg 6 realiseren van een overdekte auto-
opslag

Poort van Veghel 4900 plaatsen van een bovengrondse 
opslagtank van 4000 liter met 
AdBlue

ONTVANGEN MELDINGEN MOBIELE PUINBREKER

Leinserondweg 12 mobiel breken beton- en metsel-
werkpuin

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 berich-
ten digitaal te ontvangen via www.overuwbuurt.overheid.nl.



DIENSTVERLENING EN ONTMOETEN STAAN CENTRAAL IN HET RAADhuis

Rondom de dienstverlening in de kernen Schijndel en Sint-Oedenrode staan er begin juli veranderingen op stapel. Het KCC en afdeling Burgerzaken in Schijndel 
verhuist naar het RAADhuis, het prachtig verbouwde oude gemeentehuis aan de Markt. Karin: “Juist door de combinatie van verschillende diensten in het RAADhuis 
kunnen we meer bieden aan onze inwoners. Het RAADhuis is de plek waar ook huwelijken kunnen plaatsvinden, waar boeken kunnen worden gelezen of geleend, 
waar kunst kan worden bewonderd en waar alle toeristische en recreatieve informatie beschikbaar is. Het is geen toevallig samenraapsel van diensten maar een 
bewuste keuze van verbinding en transparantie, waarbij de openheid van het gebouw uitnodigt binnen te lopen en daardoor voor alle partijen van toegevoegde 
waarde is.” Immers: bij het ‘huwelijk’ tussen de gemeenten Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel werd de wens uitgesproken voor een goede herbestemming van het 
voormalige gemeentehuis in Schijndel, waarbij de toekomstige gebruikers voor reuring aan de Markt moeten zorgen.”

.”We sluiten met onze openingstijden aan bij de overige partijen in het RAADhuis op woensdag van 10.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur. aldus 
Auxi, een bekend gezicht voor de Schijndelse bezoekers aan de gemeente. Henny, specialist burgerzaken: “Alle collega’s van onze afdeling gaan rouleren op én de 
locaties én de dagdelen. Dat zorgt voor brede inzetbaarheid en flexibiliteit. Om de bezetting goed te kunnen regelen komt er ook een wijziging in de openingstijden 
van de nevenvestiging in Sint-Oedenrode. Vanaf 8 juli is de nevenvestiging in Sint-Oedenrode op donderdagochtend open in plaats van de vrijdagochtend. Zo blijven 
we dienstverlening bieden dichtbij onze inwoners. We verwachten dat de inwoners hierdoor flexibel kunnen kiezen voor afspraken op locatie en tijd, zodat het aan-
sluit bij hun persoonlijke behoefte en agenda.”

Karin: “Het zou mooi zijn als bijvoorbeeld mensen na een bezoek aan het RAADhuis ook nog even het centrum in wandelen om daar tijdens de avondopenstelling 
nog wat te winkelen. Het lijkt ons van toegevoegde waarde, vandaar deze keuzen. We willen dit ook gaan meten en gaan daarom vanaf de start aan bezoekers vra-
gen waarom men gekozen heeft voor een bepaalde tijd én waarom voor een bepaalde locatie. Hiermee krijgen we een goed beeld of we op de goede weg zijn met 
onze dienstverlening en of we aansluiten op de wensen van de inwoners.” 

Henny: “Ik heb ervaren dat inwoners van Meierijstad het juist leuk vinden om op een andere locatie dan hun dorp hun paspoort aan te vragen en op te halen. Dat 
krijg ik vaak te horen. Juist het proeven van die verschillende sferen vindt men leuk. Ikzelf kijk er ook naar uit.” Auxi beaamt dit en vult aan: We zijn er voor de klant, 
daar doen we het voor.” 

Klant aan het woord: 
Wekelijks vragen we onze inwoners via een korte vragenlijst naar hun ervaringen over de dienstverlening. Een paar tips en tops die zijn binnengekomen in mei:
Tip: ‘Als je vraagt om een aanvraagformulier snel terug te sturen, zorg dan ook dat je snel een reactie terugstuurt. Ik ben tevreden, maar het kan altijd beter’
En als Top: ‘Ik ben netjes en duidelijk te woord gestaan. Geen verder commentaar, zo doorgaan.’
Karin: “Fijn om te horen wat we goed doen. En met de verbetertip gaan we snel mee aan de slag”.

SAMENVATTEND DE OPENINGSTIJDEN VAN DE DRIE LOCATIES:

DAG Gemeentehuis Veghel   
Stadhuisplein 1

Nevenvestiging Sint-Oedenrode  
Burg. Wernerplein 1           

Nevenvestiging Schijndel / RAADhuis    
Markt 20 Telefonisch bereikbaar      

MAANDAG 8:30 tot 17:00 uur 08:30 tot 20:00 uur Gesloten 9.00 uur tot 17.00 uur

DINSDAG 8:30 tot 17:00 uur Gesloten Gesloten 9.00 uur tot 17.00 uur

WOENSDAG 8:30 tot 17:00 uur Gesloten 10.00 tot 17.00 uur 9.00 uur tot 17.00 uur

DONDERDAG 8:30 tot 20:00 uur 08:30 tot 12:30 uur Gesloten 9.00 uur tot 17.00 uur

DIENSTVERLENING MEIERIJSTAD
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IN DEZE SERIE ARTIKELEN LATEN WE MEDEWERKERS EN EEN INWONER

AAN HET WOORD OVER HET THEMA DIENSTVERLENING

In gesprek met Karin Werts, Henny van Bakel en Auxi Mesa Menor.

Karin Werts
Leidinggevende Burgerzaken/ 
Klantcontactcentrum (KCC)

Henny van Bakel
Specialist Burgerzaken

Auxi Mesa Menor
Medewerker Klant Contact Centrum


