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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

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

BEELDVORMENDE AVOND 25 FEBRUARI (DIGITAAL)

Op het programma staat:
• Tussentijdse stand van zaken Integraal 

Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2021-2036
Presentatie door ICS Adviseurs over de voortgang, het doorlo-
pen proces en de vervolgstappen (eerste indruk van het IHP). 
Nadien is er gelegenheid om hierover vragen te stellen.

• VOLOP Meierijstad
Dit project biedt lokale initiatieven op het 
gebied van kunst en cultuur, maatschappij 
en startende ondernemers met innovatieve 
concepten een podium in leegstaande pan-
den in onze  centra. Via een korte presenta-
tie stelt VOLOP Meierijstad zich voor. Ook 
wordt ingegaan op de diverse initiatieven 
die geplaatst zijn. Nadien is er gelegenheid 
om vragen te stellen.

• Rekenkameronderzoek kwaliteit dienstverlening 
gemeente Meierijstad

Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek van de rekenkamer-
commissie Meierijstad? Wat zijn de conclusies en aanbevelin-
gen?

INSPREKEN

Wilt u op één van deze onderwerpen of een ander onderwerp 
inspreken? Neem dan contact op met de griffie (e-mail griffie@
meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding is mogelijk tot 24 febru-
ari, 12.00 uur. De spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker. 

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? 
Kijk dan bij 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)

25 februari: Beeldvormende avond *
11 maart:    Commissie Mens en Maatschappij
18 maart:    Beeldvormende avond 
1 april:        Raadsvergadering

De lockdown duurt tenminste tot en met 2 maart. Voor verga-
deringen na deze datum wordt op een later moment besloten of 
deze digitaal of fysiek plaatsvinden.
Kijk voor actuele informatie op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

WIE ZITTEN ER IN DE RAAD?

De gemeenteraad van Meierijstad bestaat uit 35 leden. 

Gemeenteraad van Meierijstad

De verdeling is als volgt:

CDA: 9 leden
HIER: 6 leden
Lokaal  
Meierijstad: 5 leden
VVD: 3 leden
SP: 3 leden

HART: 3 leden
Lijst Blanco: 2 leden
PvdA: 2 leden
D66: 1 lid
Gemeentebelang  
Meierijstad: 1 lid

Wilt u nader kennismaken met de raadsleden? Neem eens een 
kijkje op www.meierijstad.nl/gemeenteraad.

BURGERCOMMISSIELEDEN

De gemeente Meierijstad heeft 21 burgercommissieleden. Zij 
ondersteunen de raadsfracties. Ze zijn aanwezig bij commis-
sievergaderingen en andere raadsbijeenkomsten. Ze vergade-
ren echter niet mee met de raad. Elke fractie heeft maximaal 4 
burgercommissieleden. De burgercommissieleden zijn op voor-
dracht van de fractie door de raad benoemd.

De verdeling is als volgt:

HIER: 3 leden 
VVD: 2 leden
SP: 2 leden
Hart: 2 leden

Lijst Blanco: 1 lid
PvdA: 4 leden
D66: 4 leden
Gemeentebelang: 3 leden

Wilt u nader kennismaken met de burgercommissieleden? Neem 
eens een kijkje op www.meierijstad.nl/gemeenteraad. 

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende avon-
den weten? Kijk eens op de gemeentelijke website 

(www.meierijstad.nl). Daar vindt u informatie over de gemeente-
raad, 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.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED 
SINT-OEDENRODE, HERZIENING LEUNESTRAAT 22’

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode, 
herziening Leunestraat 22’ ligt met ingang van woensdag 17  
februari tot en met dinsdag 31 maart 2021 voor eenieder ter in-
zage in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel, gedurende 
openingstijden. Tevens is het ontwerp bestemmingsplan elektro-
nisch te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode, 
herziening Leunestraat 22’ voorziet in de herbestemming van 
een bedrijfswoning voor dagrecreatie naar een burgerwoning 
aan de Leunestraat 22 te Sint-Oedenrode, waarbij een deel van 
de voormalige bedrijfsbebouwing blijft behouden voor de stalling 
van materieel voor het beheren en bewerken van (hobbymatig 
gebruikte) agrarische gronden. 
Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ont-
werp bestemmingsplan kunt u de volledige bekendmaking raad-
plegen op www.officielebekendmakingen.nl. 

PODCASTSERIE MEIERIJSTAD MIJMERT

Vier jonge journalisten gaan op pad voor podcastserie Meierij-
stad Mijmert. Met deze podcastserie besteedt Meierijstad aan-
dacht aan de impact die corona heeft op onze gemeente.
Zij stellen zich in de komende vier weken voor. 

Nienke Habraken (20) 
komt uit Sint-Oedenrode 
en is derdejaarsstudente 
aan de Fontys Hogeschool 
voor Journalistiek.

“Ik vind het prachtig om 
mooie verhalen naar bui-
ten te brengen, zeker op 
(hyper)lokaal niveau. Het 
is helemaal bijzonder om 
dat te kunnen doen in je 
eigen gemeente. Vandaar 
dat ik geen moment heb 
getwijfeld om mijn steentje 
bij te dragen aan dit pro-
ject. Iedereen ervaart de coronatijd anders. Het is een zwarte 
periode, maar er zijn ook mooie initiatieven ontstaan. Inwoners 
uit Meierijstad zijn innovatief en hebben een veerkracht om u te-
gen te zeggen. Ik vind het bijzonder om al deze verhalen een 
stem en gezicht te geven. Elkaar steunen, inspireren en soms 
gewoon even een luisterend oor bieden!” 

 NIEUWSBRIEF Meierijstad
  

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws van de gemeente! 
Meld u aan om vier maal per jaar een digitale nieuwsbrief van de 
gemeente te ontvangen. Incidenteel kunt u nieuws en informatie 
ontvangen in een extra nieuwsbrief. 

MELD U AAN!   www.meierijstad.nl/nieuwsbrief



INLEVEREN BATTERIJEN EN ACCU’S BIJ DE 
MILIEUSTRAAT OF ELDERS?

We kennen verschillende type batterijen en accu’s. Hieronder 
een overzicht welke u waar gratis in kunt leveren:
Bij milieustraat:
•  Accu’s
•  Weide batterijen
•  Aandrijfaccu’s
•  Batterijpakketten
•  Geschakelde batterijen en 
•  Drone accu’s
Het is belangrijk de plus- en minpool van knoopcellen en 9V bat-
terijen af te plakken met tape of plakband om kortsluiting te voor-
komen.

Bij supermarkten, bouwmarkten of overige winkels of milieustraat 
kunt u de volgende batterijen gratis inleveren:  
•  Powerbanks
•  Laptop accu’s, fotocamera batterijen en smartphone accu’s 
•  Knoopcellen
•  AA, AAA, 9V C en D batterijen
Het is belangrijk verroeste beschadigde of lekkende batterijen 
en accu’s altijd in een plastic zak of huishoudfolie te verpakken.

MAAK KENNIS MET HET STARTERSNETWERK 
MEIERIJSTAD 

Startersnetwerk Meierijstad is een samenwerking van gemeente 
Meierijstad, Rabobank en Platform Ondernemend Meierijstad 
(POM).
Ondernemers zijn hartstikke nodig om de motor van onze eco-
nomie draaiende te houden en vanuit deze gedachte geeft  
Startersnetwerk Meierijstad nieuwe ondernemers in Meierijstad 
een warm welkom!
Het startersnetwerk helpt startende ondernemers hun weg te vin-
den bij vraagstukken, maken verbindingen, delen kennis en zor-
gen voor een laagdrempelige kennismaking met collega-onder-
nemers en overheid. Zij organiseren o.a. webinars, workshops, 
lunchbijeenkomsten, videocalls en netwerkevents en geloven in 
de kracht van samenwerken en kennisdelen!

Grootschalige “live”-bijeenkomsten zijn nu even niet mogelijk 
maar het Startersnetwerk heeft speciaal voor gestarte onderne-
mers een leuk programma met activiteiten samengesteld.
Tijdens deze activiteiten kunnen starters informeel kennismaken 
met collega starters uit de gemeente Meierijstad, ervaren onder-
nemers en met het projectteam van Startersnetwerk Meierijstad. 

Programma
Kijk voor het programma en kosteloze aanmelding op 
www.startersnetwerkmeierijstad.nl. Meld u snel aan want bij som-
mige programma onderdelen zijn beperkt plaatsen beschikbaar.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Middegaalspad 1 plaatsen van hekwerk
Vanderlandelaan 2 bouwen van een staalconstructie 

ten behoeve van zonnepanelen
Middegaal 30 aanpassen van een bestaande 

schuur
Anijsveld 29 plaatsen van een dakkapel
Morschehoef 5 te Erp bouwen van bijgebouwen
Bouwplan ‘t Veldje 
(Kavel 11) te Erp

plaatsen van een woonunit

Cruijgenstraat 3 te Erp uitbreiden van een supermarkt
Zeven Eikenlaan 
ongenummerd 

kappen van 2 bomen en 
verplaatsen van 1 boom

Spoorven 404 plaatsen van een erker

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Past. Clercxstraat 
ongenummerd (10A)  

bouwen van een woning en 
bijgebouw en het aanleggen van 
een inrit

De Houtwal 2D plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

Schildstraat 15 te Erp verbouwen van een woonhuis
Hezelaarstraat 50 bouwen van een bijgebouw
Hendrikstraat 9 bouwen van een tuinberging
Dr. Schaepmanlaan 2 verbouwen van een woning
Stadhuisplein 3 wijzigen van plattegronden en 

gevels van de ombouw hotel tot 
Residentie de Meierij (gewijzigde 
vergunning)

VERDAGINGSBESLUITEN

Driehuizen 13  en 13a vergroten van  twee woningen
H. Hartplein 16-17-18-
19-20

bouwen van 18 appartementen

Heuvelstraat 2 splitsen van een woning in een 
woonboerderij

De Horstjens 6 vergroten van verblijfsrecreatie
Rijksweg 15 Interne verbouwing van 

een bedrijfsruimte naar 
vitaliteitscentrum

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

Oude Baan 3  oprichten van een 
gasdrukregelinstallatie in 
kaststation (districtstation)

De Leest 37 oprichten van een 
gasdrukregelinstallatie in 
kaststation (districtstation)

Hoolstraat 7 uitbreiden van het aantal dieren en 
het plaatsen van een luchtwasser

Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële publicatie. Abon-
neer u op de e-mailservice of download de app om berichten 
digitaal te ontvangen via www.overuwbuurt.overheid.nl.

“Ik vind het belangrijk dat goede dienstverlening in het DNA van alle medewerkers van gemeente Meierijstad komt. De waardering van de inwoners is daarbij de 
juiste graadmeter. Het streven is om van de inwoners een 8 te krijgen voor onze dienstverlening. We zitten nu op een 7,2, dus zitten we er dichtbij. Maar willen graag 
nog wat omhoog met het rapportcijfer”, start Menno het gesprek.

“De inzet van iedere medewerker is belangrijk om ‘bijzonder en persoonlijke dienstverlening’ voor alle inwoners te bieden. En samen met Dorothee de Louw als 
adviseur gemeentebrede dienstverlening en uiteraard het directieteam vraagt hij voortdurend aandacht voor de diensten en producten waar gemeente Meierijstad 
voor aan de lat staat. Om waardering te meten is het belangrijk om inzicht te hebben over de beleving van de inwoners over de  gemeente en meer specifiek over 
de dienstverlening. We verzamelen heel veel informatie hierover. We vragen steeds bij het contact met onze inwoner of ze een korte enquête willen invullen waarin ze 
aangeven hoe zij het contact en de geleverde dienst hebben ervaren. Ongeveer driekwart van de inwoners reageert hierop en geeft ons een rapportcijfer met een 
toelichting en verbetersuggesties. “Wij zijn daar heel blij mee en zien het als kans om verbeteringen toe te passen. En juist bij een heel laag cijfer, waar veel emotie 
in zit, is telefonisch contact en nabellen heel waardevol. Daar leren we heel veel van. Persoonlijke aandacht is het sleutelwoord. Als je open staat en inwoners opbelt 
krijg je meer inzicht en ga je beter aanvoelen waar nu de werkelijke behoefte van onze inwoners ligt.”

Uit ieder werkatelier (zoals wij afdelingen noemen binnen Meierijstad) is er iemand verantwoordelijk gemaakt om wekelijks enkele uren te besteden aan het nabellen 
van inwoners. En, benadrukt Menno, ik wil ook actief betrokken zijn als wethouder en bestuurder. Het onderwerp dienstverlening staat ook structureel op de agenda. 
In april staat een beeldvormende avond op het programma waarin we ook de raad informeren over de stand van zaken van de diverse activiteiten rondom Bijzon-
der Persoonlijke Dienstverlening. 

Menno vervolgt: “Het is heel belangrijk om met inwoners in contact te blijven. Het jaar 2020 was in dat opzicht ook voor ons 
bijzonder omdat we vooral hebben ingestoken op goede digitale dienstverlening, nog meer ingegeven door de RIVM beper-
kingen. Er is een behoorlijk grote groep die juist digitaal bediend wil worden. Maar er is ook zeker een groep die online veel 
moeilijker te bereiken is. We hebben dan ook geprobeerd om waar nodig toch fysiek contact binnen de beperkingen mogelijk 
te maken. Zo kunnen we soms maatwerk bieden door als klantmanager Sociaal Domein met een inwoner te gaan wandelen 
daar waar huisbezoek niet mogelijk was. We kloppen onszelf zeker niet op de borst dat we zo belangrijk zijn. We zijn tevreden 
over waar we nu staan, maar zijn een lerende organisatie, denken na waar we net dat extra stapje nog kunnen zetten om 
aan te sluiten bij de wensen van de inwoners. Kortom: wij blijven leren.” DIENSTVERLENING MEIERIJSTAD
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IN DEZE SERIE ARTIKELEN LATEN WE MAANDELIJKS  IEMAND UIT DE ORGANISATIE 

AAN HET WOORD OVER HET THEMA DIENSTVERLENING.

Interview Menno Roozendaal, wethouder Werk, Jeugd en Cultuur en onder andere verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering in gemeente Meierijstad.


