
TERUGBLIK BEELDVORMENDE AVOND  

Bent u benieuwd hoe de beeldvormende avond (24 
november) verlopen is? Wilt u weten wat er besproken is? U 
kunt de vergaderingen terugkijken via www.meierijstad.nl/
videoregistraties

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN 
BEDRIJFSVOERING 1 DECEMBER

Op de agenda staat:
• Bestemmingsplan ‘De Bresser 26, Zijtaart’ (*)
• Bestemmingsplan ‘Dijksteegje 46 en ongenummerd, Sint-

Oedenrode’ (*)
• Bestemmingsplan ‘Morschehoef 1 Erp’ (*)
• Belastingverordeningen Meierijstad 2023
• Bestemmingsplan ‘Foodpark Veghel 2021, fase 4’
• Verordening tot wijziging van de Verordening 

Adviescommissie omgevingskwaliteit Meierijstad 
(1e wijzigingsverordening) en benoemen voorzitter 
en (plaatsvervangende) leden Adviescommissie 
Omgevingskwaliteit Meierijstad

• Bestemmingsplan ‘Vossenberg/Bloemenwijk te Schijndel’
• Bestemmingsplan ‘Vlagheide 8a te Schijndel’
• Geactualiseerd Masterplan Veghels Buiten, deelgebied 

Noordoost
• Vervolgtraject haalbaarheidsonderzoek woningbouw Wvg-

locatie Schijndel

(*) De agendacommissie heeft bepaald om deze agendapunten 
aan te merken als hamerstuk. Voor deze punten geldt geen 
spreektijd, tenzij een inspreker en/of een fractie zich hiervoor 
heeft gemeld. 

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 
1 DECEMBER

Op de agenda staat:
• Opvang en huisvesting vluchtelingen, asielzoekers en 

statushouders
• Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026

BIJWONEN BIJEENKOMST / LIVESTREAM

De commissies zijn openbaar en in het bestuurscentrum van 
Meierijstad, Burg. Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode. Aanvangstijd is 
19.30 uur. U bent van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen. 
U kunt de bijeenkomst ook thuis live volgen via de 
livestream www.meierijstad.nl/videoregistraties. De 
vergadering is ook terug te kijken. 
 

RAADSVERGADERING 15 DECEMBER 

De raad neemt op 15 december een besluit over 
de onderwerpen die in de commissies worden 
behandeld. Amendementen en moties staan bij 
de vergaderstukken. Zie www.meierijstad.nl/
vergaderkalender.

UIT DE RAAD GELICHT

Bestemmingsplan ‘Foodpark Veghel 2021, fase 4’
Het gaat om afronding van het bedrijventerrein Foodpark Veghel 
in zuidelijke richting. Hierdoor is bedrijfsbebouwing tot ongeveer 
het eind van de Corridor mogelijk.

Bestemmingsplan ‘Vlagheide 8A te Schijndel’
Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een wielercafé, 
inclusief bijbehorende voorzieningen, mogelijk.

Bestemmingsplan ‘Dijksteegje 46 en ongenummerd,  
Sint-Oedenrode’
Het gaat om de realisatie van een vrijstaande woning met vergroting 
van het bouwvlak en de toename van de maximale goothoogte voor 
bijgebouwen. Verder wordt een bouwvlak verplaatst, waardoor in de 
toekomst een nieuwe vrijstaande woning kan worden gerealiseerd 
op de locatie Dijksteegje ongenummerd.

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.

GRONDUITGIFTE DOOR GEMEENTE  

De gemeente is van plan om gemeentegrond uit te geven. Het 
gaat om de verkoop van grond nabij Hintelstraat 19 in Veghel.

Meer informatie kunt u vinden op www.meierijstad.nl/ 
uitgiftegrond. Als u vragen heeft over het plan, dan kunt u tot 
en met 20 december 2022 contact opnemen 
met de gemeente door een e-mail te sturen 
aan grondzaken@meierijstad.nl. Als binnen die 
termijn geen reacties binnenkomen, gaat de 
gemeente het voornemen tot uitgifte uitvoeren.

SAMEN VOOR MEER GROEN IN DE BUURT

Wilt u meehelpen om Meierijstad groener te maken? Dan heeft 
u nu de kans om een eerste stap te zetten. Lever tussen 3 t/m 
11 december 2022 een stoeptegel in en u krijgt een gratis zakje 
bloembollen (ter waarde van € 6,-). 

Gratis zakje bloembollen
Groen is goed voor uw 
gezondheid en geeft plezier 
en ontspanning en zuivert 
de lucht. Een groene tuin 
geeft een stukje natuur dicht bij huis en is een leefgebied voor 
veel soorten vogels, insecten en andere (bodem)dieren. De 
bloembollen zorgen voor nectar voor bijen en hommels in het 
vroege voorjaar als de meeste planten nog niet bloeien. U kunt 
de bollen nu al in de grond stoppen,  zo heeft u begin volgend 
jaar een kleurrijke tuin. 

Van 3 t/m 11 december 2022 kunt u bij één van de deelnemende 
bedrijven een stoeptegel inleveren samen met de ingevulde 
bijgevoegde waardebon. En u ontvangt van de gemeente een 
gratis zakje bloembollen.

De deelnemende bedrijven in Meierijstad zijn:

Pets Place Boerenbond Poort van 
Veghel 4992 

5466 SB Veghel

Intratuin Veghel Heuvel 11 5463 XB Veghel
Tuincentrum Krans Schijndelseweg 

65 
5491 TA  
Sint-Oedenrode

Tuincentrum en 
Hoveniersbedrijf Schel

Vijverweg 14a 5482 ZN 
Schijndel

Operatie Steenbreek
Deze bloembollenactie wordt vanuit de 
campagne www.operatiesteenbreek.nl gelijktijdig 
georganiseerd voor bewoners van gemeente 
Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en 
Oss en is mede mogelijk gemaakt door Waterschap Aa en Maas. 
Ook provincies en waterschappen in Nederland ondernemen 
maatregelen om de openbare ruimte anders in te richten. Op 
steeds meer plekken worden stenen vervangen door groen zodat 
het water makkelijker de bodem in kan. Ondanks alle maatregelen 
in de openbare ruimte vragen wij ook de hulp van tuinbezitters.
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GEMEENTE MEIERIJSTAD
Stadhuisplein 1    www.meierijstad.nl
5461 KN Veghel    info@meierijstad.nl
tel:  14 0413        @gemeentemeierijstad
Voor storingen kunt u       @GemMeierijstad 
bellen 14-0413       @gemeentemeierijstad

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

G E M E E N T E  M E I E R I J S T A D  N I E U W S

WAARDEBON TEGEL ERUIT BLOEMBOL ERIN!

WWW.STEENBREEK.NL

Tegen inlevering van deze bon krijg je bij ons direct 

een zakje bloembollen!

Deelnemende bedrijven:

Karwei, Cereslaan 9 Heesch

Tuincentrum Meijs, Bosschebaan 23 Heesch

Van Lieshout Dier en Tuin, Meerstraat 32, Heeswijk Dinther

Pets Place Boerenbond, Graafsebaan 46 RT Heesch

Van der Burgt Uw Groene Vakwinkel, Kerkstraat 27a 

Zeeland

Verstegen Tuinplanten, Willibrordusweg 6 Schaijk

DFM Bloemen & Planten, Kapelanieplein 4 Schaijk

Tuincentrum De Zwaan, Oudedijk 2b Odiliapeel

Praxis, Industrielaan 9 Uden

Kwekerij & Plantencentrum Schonenberg, Brabantstraat 

20a Volkel

Pets Place Boerenbond, Poort van Veghel 4992 Veghel

Intratuin Veghel, Heuvel 11 Veghel

Tuincentrum Krans, Schijndelseweg 65 Sint-Oedenrode

Tuincentrum en Hoveniersbedrijf Schel, Vijverweg 14a 

Schijndel

DFM Bloemen & Planten, Nieuwe Hescheweg 290 Oss

DFM Bloemen & Planten, Burchtplein 80 Oss

DFM Bloemen & Planten, Sterrebos 14 Oss

DFM Bloemen & Planten, Wolfskooi 31 Oss

Tuincentrum Coppelmans, Frankenbeemdweg 50 Oss

Naam:

Straat:

Postcode | Woonplaats:

E-mailadres:

Deze gegevens worden alleen gebruikt om de actie 
binnen de vijf gemeenten te evalueren. 

Van 3 tot en met 11 december 2022 kun je bij de deelnemende bedrijven je tegel(s) 
inleveren in ruil voor een zakje bloembollen! Per huishouden kun je één ingevulde 
bon inleveren. Deze actie geldt uitsluitend voor inwoners van gemeente Bernheze, 
Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss.

BERNHEZE | BOEKEL

MAASHORST | MEIERIJSTAD

OSS | WATERSCHAP AA EN MAAS
STICHTING

STEENBREEKGEMEENTEN
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gespecialiseerd in kunst. Op deze prijs krijgen 
inwoners van Meierijstad 40% korting. Een 
overzicht van de te verkopen kunstwerken vindt u 
op onze website www.meierijstad.nl/onterfdgoed 
(via bijgaande QR code).  

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
Souverijnsakker N2926  bouwen van een woning
Taylorweg 2 plaatsen van diverse (licht-) 

reclames
Leinserondweg 16 verplaatsen en herbouwen van een 

bestaande woonboerderij
Boerdonksedijk 50 te 
Erp

verbouwen van een woning

De Kuilen 14A gebruik van de woning als 
kinderopvang

Biezendijk 21 herbouwen van een bijgebouw
Kruigenstraat ong. N3066 bouwen van een woning
De Horstjens 14 huisvesten van arbeidsmigranten
Buitendreef 151 wijzigen van de situatie van de 

bebouwing
De Scheifelaar 583 bouwen van een woning en het 

aanleggen van een inrit
Buitendreef 90 bouwen van een woning met aanbouw
Vlas en Graan 
ongenummerd

kappen van 3 bomen

De Kloostertuinen kavel 5 bouwen van een woning

Evenementenvergunning
Mariaheide 21 februari 2023 carnavalsoptocht 

en krikkelverbranding
Vaansingel Mortelkes te 
Erp

14 t/m 15 juli 2023 - Overnachting 
speelveldje met buurtvereniging

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunningen
Corridor 2 D milieuneutraal wijzigen  
Kloosterveld ong.  
bouwnummer 51

plaatsen van een buitenberging 
met terras

Kloosterveld 
ongenummerd kavel 50 

plaatsen van een  buitenberging 
met terras

Grooteakker 8 bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

De Scheifelaar 554 bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

De Scheifelaar 525 bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Kruigenstraat 19  bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

De Scheifelaar 555 
(kavel 9) 

bouwen van een woning

Kloosterveld (Kavel 53) plaatsen van een buitenberging 
met terras

Kloosterveld (kavel 52) plaatsen van een buitenberging 
met terras

De Omgang 58 plaatsen van openslaande deuren 
in de garage

Div. locaties in Meierijstad kappen van 86 bomen

Evenementenvergunning
Markt  11 december 2022 t/m 8 januari 

2023 nevenactiviteiten horeca bij 
Veghel on ice

Morgenstraat en 
omgeving te Erp

18 februari 2023 carnavalsoptocht 
c.s. de Paplippels

Kerkstraat en omgeving 
te Erp

20 februari 2023 carnavalsoptocht 
uilen van Empeldonk

VERDAGINGSBESLUITEN

Dieperskant 17 te Erp bouwen van een woning

Dit zijn kennisgevingen en geen officiële 
publicaties. De officiële publicaties staan op  
www.overheid.nl. Abonneer u op de 
e-mailservice om berichten digitaal te ontvangen 
via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt 

Stookalert 

Aanmelden 

UitStookalert 

 Je ziet het niet, maar het is er wel…
Houtkachel of open haard: stook niet bij een stookalert
Als je in huis de houtkachel, open haard of pelletkachel aansteekt, komt er rook uit de schoorsteen. 
Ook een terrashaard, vuurkorf, barbecue of ander houtvuur geeft houtrook. In die rook zitten 
schadelijke stoff en, zoals fi jnstof, koolwaterstoff en (PAK’s) en koolmonoxide. Deze stoff en veroorzaken 
luchtvervuiling en kunnen schade aan de gezondheid van jezelf en anderen in je omgeving opleveren. 
Kinderen, ouderen en mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten zijn het gevoeligst 
en hebben meer en eerder klachten. Denk aan je buren en stook niet bij een stookalert.

Als de weersomstandigheden in jouw provincie 
ongunstig zijn of als er veel fi jnstof in de lucht is, 
geeft het RIVM een stookalert af. Bij weinig  
wind blijft houtrook hangen. Houtrook zorgt voor 
meer fi jnstof in de lucht, waardoor de 
 luchtkwaliteit nog slechter wordt.

Het stookalert wordt per provincie afgegeven 
en geldt voor de hele provincie. 

Schrijf je in voor het stookalert via 
rivm.nl/stookalert. Je ontvangt het stookalert 
dan altijd per e-mail. Gebruik je de Stookwijzer?
Bij een stookalert geeft Stookwijzer.nu
automatisch het advies om niet te stoken
(code rood).

Houtrook is ongezond en zorgt voor overlast. 
Laat de open haard, vuurkorf of houtkachel 
daarom uit bij een stookalert.

Het stookalert geldt vanaf het middaguur tot 
de vroege ochtend van de volgende dag. Als het 
nodig is, kan het stookalert langer blijven gelden. 

Heb je overlast van houtrook? Probeer het  op te 
lossen met je buren. Eventueel kun je ook een 
overlastmelding doen op Stookwijzer.nu
of direct bij je gemeente. 

Wil je meer weten over het stookalert? Kijk op 
rivm.nl/stookalert/vragen-en-antwoorden
Uitgebreide informatie over de Stookwijzer en 
 het stookalert vind je op het Informatiepunt  
Leefomgeving (IPLO): iplo.nl/stookwijzer-stookalert

1 2

3 4

5 6

Plaats hier het logo van uw gemeente.

Meer informatie op www.stookwijzer.nu  

GEMEENTE MEIERIJSTAD BEDANKT HAAR 
VRIJWILLIGERS

Als gemeente zijn we erg trots op de vrijwilligers binnen onze 
gemeente. Wij willen hen graag persoonlijk bedanken door 
gratis kaartjes voor een film aan te bieden. Vrijwilligers zijn 
enorm belangrijk in onze samenleving. Er gebeurt in Meierijstad 
ontzettend veel dankzij onze vrijwilligers. Vrijwilligers die zich 
inzetten voor hun medemens, meehelpen bij activiteiten of 
meehelpen bij het vele werk binnen een vereniging. 
Wij nodigen alle vrijwilligers binnen Meierijstad uit voor een 
filmfestival in theater De Blauwe Kei in Veghel. Het festival is op 
zaterdag 10 december 2022. Vrijwilligers krijgen 1 vrijkaartje en 
kunnen kiezen uit drie actuele films. 

De drie films waaruit men kan kiezen: 
• Silence Of The Tides - 13.00 uur
• Ticket To Paradise - 16.00 uur
• Bullet Train - 20.00 uur

Actiecode
Alle vrijwilligersorganisaties van Meierijstad 
hebben per mail een persoonlijke uitnodiging met 
een actiecode ontvangen. Reserveren voor een 
film kan via www.blauwekei.nl/vrijwilligersdag. 
 

10 DECEMBER GEMEENTELIJKE KUNSTCOLLECTIE 
VERKOOP AAN INWONERS

Stichting Onterfd Goed organiseert samen met de gemeente een 
verkoopdag van de boventallige kunstwerken uit de gemeentelijke 
kunstcollectie speciaal voor inwoners van Meierijstad. 

Deze kunstverkoop vindt plaats op zaterdag 10 december tussen 
11.00 en 16.00 uur in de Koekbouw, Verlengde Noordkade 14 in 
Veghel. Heeft u belangstelling? Of wilt u gewoon komen kijken? 
Als inwoner van Meierijstad bent van harte welkom.

De gemeente heeft een rijke kunstcollectie. Deze is ondergebracht 
in het RAADhuis in Schijndel. Daar is een vaste presentatie en 
een depot, waarvan een gedeelte voor publiek toegankelijk is. Het 
depot biedt echter niet voldoende plaats om álle kunstwerken van 
de drie voormalige gemeenten te bewaren. Daarom is op grond van 
een aantal criteria een kerncollectie vastgesteld. De werken die 
tot de kerncollectie behoren, blijven in de gemeentelijke collectie. 
Voor de overige kunstwerken zoeken we een herbestemming. 
Stichting Onterfd Goed helpt de gemeente daarbij.

Deze stichting is gespecialiseerd in het herbestemmen van kunst. 
De collectie wordt geprijsd volgens de normale criteria van Onterfd 
Goed. Prijzen worden bepaald door een drietal commissieleden, 


