
TERUGBLIK RAADSVERGADERING 2 MAART

U kunt de vergadering terugkijken via 
www.meierijstad.nl/videoregistraties

BEELDVORMENDE AVOND 16 MAART 

Doel van de avond is om informatie op te halen. Ook is er ruimte 
om met elkaar van gedachten te wisselen. Er worden deze avond 
geen besluiten genomen. 

Op het programma staat in de raadzaal: 
• 19.35 – 21.00 uur: Startgesprek participatie in relatie tot 

de herijking van de woonvisie.
 Hoe komt het participatietraject voor de herijking van de 

woonvisie eruit te zien?
• 21.15 – 22.15 uur: Reconstructie Ollandseweg Sint-

Oedenrode
 Hoe is het behoud en groei van de bestaande bomen langs 

deze weg te combineren met een duurzame inrichting van 
de weg en fi etspaden? Het college wil de raad hierover 
informeren en het gesprek aangaan.

Op het programma staat in de parallellezaal: 
• 19.35 – 21.00 uur: Voortgang beleid Duurzame Opwek
 In de aanloop naar de vaststelling van beleid (raad 25 

mei 2023) wil het college de raad informeren over de 
belangrijkste onderwerpen, zoals landschappelijke inpassing 
en lokaal eigendom.

• 21.15 – 22.15 uur: Evaluatie Centrumvisie Meierijstad en 
visie herstructurering Veghel Centrum.

 De afgelopen jaren is er veel gebeurd in onze centra en in 
de samenleving. Eind 2022 is daarom een evaluatie gestart. 
Wat zijn de voorlopige uitkomsten van de evaluatie van de 
visiedocumenten die in 2018 en 2019 zijn opgesteld?

De eindtijden zijn indicatief. Voor de actuele 
stand van zaken: 
zie www.meierijstad.nl/vergaderkalender

Wilt u inspreken tijdens de beeldvormende avond?
Neem dan contact op met de griffi e (e-mail griffi e@meierijstad.nl of 
tel. 14 0413). Inspreken is ook mogelijk over onderwerpen die niet 
op het programma staan. De spreektijd is maximaal vijf minuten per 
spreker. Aanmelden is mogelijk tot 15 maart, 12.00 uur.

Meepraten?
Belangstellenden kunnen tijdens de beeldvormende avond op 
de publieke tribune meepraten. Ook kijkers thuis kunnen vragen 
stellen en/of reageren via een sms of WhatsApp bericht. Het 
telefoonnummer verschijnt tijdens de livestream in beeld.

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN 
BEDRIJFSVOERING 23 MAART

Op de agenda :
• Verordeningen Stimuleringslening Duurzaamheid 

Meierijstad 
• Bestemmingsplan ‘Pastoor Smitsstraat 1A in Olland’ 
• Bestemmingsplan en ontwerpbesluit omgevingsvergunning 

‘Vlas en Graan 101, Veghel’
• Bestemmingsplan ‘Helden van Kien, Bremhorst 1, Sint-

Oedenrode’
• Aanvullend krediet klimaatrobuuste herinrichting Erp-Oost

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 23 MAART

Op de agenda :
• Visie, schetsontwerp en voorbereidingskrediet natuur- en 

landschapspark Vlagheideberg
• Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode

De vergaderstukken vindt u op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender

De agendacommissie stelt op 9 maart de voorlopige agenda’s 
van de commissies vast. Wijzigingen zijn mogelijk. 

Wilt u inspreken in de commissies?
Neem dan contact op met de griffi e (e-mail griffi e@meierijstad.
nl of tel. 14 0413). Inspreken is alleen mogelijk over onderwerpen 
die op de agenda staan. De spreektijd is maximaal vijf minuten 
per spreker. Aanmelden is mogelijk tot 22 maart, 12.00 uur.

BIJWONEN BIJEENKOMSTEN/LIVE STREAM

De beeldvormende avond en de commissies zijn openbaar en in 
het bestuurscentrum van Meierijstad, Burg.Wernerplein 1 te Sint-
Oedenrode. Aanvang is 19.30 uur.
U bent van harte welkom om de bijeenkomsten 
bij te wonen. U kunt de bijeenkomsten ook 
thuis volgen of terugkijken via de livestream 
www.meierijstad.nl/videoregistraties.  

Vergaderdata in de komende periode
9 maart             Agendacommissie
16 maart           Beeldvormende avond  
23 maart           Commissies
6 april                Raadsvergadering

INFORMATIE GRIFFIE

Hebt u vragen en/of wilt u meer weten over de raad, commissies 
en beeldvormende avonden? Neem dan contact op met de griffi e, 
telefoon 14 0413 of e-mail griffi e@meierijstad.nl   

TER INZAGE OMGEVINGSVERGUNNING 
HOOFDSTRAAT 154 SCHIJNDEL

Op 23 februari 2023 is een herstelbesluit genomen voor het 
verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van 
appartementen en nieuwbouw Aldi aan de Hoofdstraat 154 te 
Schijndel. Dit herstelbesluit wijzigt de omgevingsvergunning 
vanwege het realiseren en in standhouden van voldoende 
parkeergelegenheid. Hiervoor is een parkeerbalans opgesteld 
met inrichtingstekening. 

Op 10 mei 2022 is het bestemmingsplan “Schijndel Centrum 
2009, herziening Hoofdstraat 152-154” door de gemeenteraad 
vastgesteld. Eveneens is de omgevingsvergunning voor het 
realiseren van appartementen en nieuwbouw Aldi, Hoofdstraat 
154 te Schijndel, verleend.

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan en verleende 
omgevingsvergunning is beroep ingesteld bij de Raad van State. 
Er is nog geen uitspraak gedaan. 

Beroepstermijn
Het herstelbesluit ligt van 24 februari tot en met 7 april ter inzage 
in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel.

Belanghebbenden kunnen tegen dit herstelbesluit beroep 
instellen bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

U kunt beroep instellen tegen de onderdelen waar het 
herstelbesluit in voorziet. 

Belanghebbenden die al beroep hebben ingesteld tegen het 
besluit van 10 mei 2022, hebben van rechtswege al beroep 
ingesteld tegen dit herstelbesluit.

Voorlopige voorziening
Tevens kunnen genoemde belanghebbenden tijdens de 
beroepstermijn bij de Raad van State vragen om een voorlopige 
voorziening. Bij dit verzoek moet u een afschrift van het 
ingediende beroepschrift overleggen.

De offi ciële publicatie vindt u op
https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl/
gmb-2023-85212.html of scan bijgaande QR code:

KEUZESTRESS?  
MAAK GEBRUIK VAN DE STEMWIJZERS

Voor de Provinciale Staten kunt u www.stemwijzer.nl gebruiken. 
Voor de waterschappen kunt u de stemwijzer www.dommel.
mijnstem.nl of www.aaenmaas.mijnstem.nl gebruiken.

              

TER INZAGE: ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
‘BUITENGEBIED ERP, HERZIENING HOOL 41’

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Erp, herziening 
Hool 41’ ligt van 9 maart tot en met 19 april ter inzage in het 
gemeentehuis in Veghel. Het plan voorziet in een omzetting van 
bestemming agrarisch met bouwperceel naar 
woonbestemming. De volledige publicatie vindt 
u n op www.offi cielebekendmakingen.nl
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WEGWERKZAAMHEDEN HEUVEL VEGHEL

Vanaf maandag 13 maart t/m 14 april zijn er werkzaamheden aan 
de Heuvel in Veghel. Er wordt een nieuwe waterleiding aangelegd 
en nieuwe bestrating in de vorm van klinkers. Vanwege deze 
werkzaamheden is de weg is afgesloten vanaf Heuvel 28 tot aan 
Heuvel 31. De toegang naar Bouwbedrijf vd Ven blijft mogelijk.
Er is een omleiding ingesteld op Erpseweg via de rotonde Van 
Speijkstraat/ Heuvel. De bewoners van de Heuvel en het Melven 
zijn  via een brief geïnformeerd.
Voor meer informatie kunt u terecht bij  Brabant Water, Arie van 
der Plas,  telefoonnummer 06-15953417 of mail naar arie.van.
der.plas@brabantwater.nl

VERKOOP GEMEENTEGROND 
BEDRIJVENTERREIN FOODPARK VEGHEL 

De gemeente is van plan om een perceel grond op het 
bedrijventerrein Foodpark Veghel, ter grootte van ca. 62.088 
m², te verkopen. Het gaat om een gedeelte van de kadastrale 
percelen met nummers P 188, 265, 275, 1029, 250, 1724, 1741. 
De percelen hebben de bestemming Bedrijventerrein. Het college 
heeft op 14 februari 2023 een uitgifteprotocol vastgesteld, waarin 
- naast de selectie- en gunningscriteria - de
procedure is beschreven om tot de selectie
van een kandidaat-koper te komen. Het 
uitgifteprotocol is te raadplegen via 
www.meierijstad.nl/uitgiftegrond. 

Vragen? Mail dan naar  projectbureau@meierijstad.nl. Interesse  
in de aankoop van de grond? , Mail dan voor  21 maart 2023  het 
aanmeldingsformulier naar projectbureau@meierijstad.nl. 

UITGIFTE GROND GEMEENTE

De gemeente is van plan om de volgende gronden uit te geven:
- Veghel, Markt 8-14, verkoop grond
- Veghel, nabij Erpseweg, verhuur perceel grond

Meer informatie vindt u op www.meierijstad.nl/uitgiftegrond. 
Vragen of  wilt u reageren op deze publicatie? 
Stuur dan voor  28 maart 2023 een e-mail 
naar  grondzaken@meierijstad.nl. Als binnen 
die termijn geen reacties binnenkomen, gaat 
de gemeente het voornemen tot uitgifte uitvoeren.

21 MAART ALZHEIMERCAFE

80 JAAR BEVRIJDING

Het lijkt wat vroeg, maar voordat we het weten is het september/oktober 2024. Dan viert de gemeente het feit dat in 
1944 onze dorpen bevrijd werden van de Duitse bezetting.  Net als in 2019 besteden we graag op zoveel mogelijk 
manieren aandacht aan 80 jaar vrijheid. Want juist in deze tijd blijkt maar weer eens hoe kwetsbaar vrijheid is. 
Inmiddels hebben al verschillende initiatiefnemers zich bij ons gemeld én wordt er ook weer een Basecamp ingericht. 

Eerste bijeenkomst

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een eerste bijeenkomst met andere enthousiaste betrokkenen om 
ideeën en dromen te delen, om elkaar te leren kennen en eventuele verbindingen te leggen.

Deze eerste bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 4 april 2023 (inloop van 19.00-19.30 uur, aanvang bijeenkomst 
om 19.30 uur) in De Schakel in Wijbosch. 

Wilt u hierbij aanwezig zijn, stuurt u dan een mail naar bevrijding@meierijstad.nl met daarin uw naam, het aantal 
mensen waarmee u komt en of u als particulier of namens een organisatie (en zo ja, welke organisatie) aanwezig bent. 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste en betrokken inwoners en organisaties die iets willen organiseren in het 
kader van ‘80 jaar vrijheid’. 

80 JAAR VRIJHEID IN MEIERIJSTAD
HERDENKT EN VIERT U MEE?

Heb je vragen over:
• Lezen
• Schrijven
• Rekenen
• Computer, tablet, smartphone
• Communiceren met de overheid

Kom dan voor gratis advies naar 
het DigiTaalpunt in Het Medisch Huis

Meierijstad

We zijn er elke woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
Stadhuisplein 41 plaatsen van een OV-fi ets 

paviljoen
Zandvliet 1B verbouwen van een woonhuis en 

bijgebouw
Vaansingel 2 te Erp vervangen van een bijgebouw
Hoogven 10 te Erp uitbreiden van het hoofdkantoor
Gasthuisstraat 5 inkorten van de schoorsteen op 

garage
Stationsstraat 28 bouwen van een overkapping

Evenementenvergunning
Heesakker 12 te Erp 3 september Gildendag Hoge 

Schuts
Leinserondweg 21 22 t/m 24 augustus JAZ dagen
t Plein Oudestraat en 
Morgenstraat te Keldonk

9 t/m 12 juni nevenactiviteiten 
Keldonk Kermis

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunningen
Seinehof 19 aanleggen van een inrit
Eisenhowerweg 19 kappen van een boom
De Laren 2 te Erp kappen van 4 Populieren
Buitendreef 181 plaatsen van een tijdelijke 

woonunit

Kruigenstraat 21 bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Standplaatsvergunning
Hoofdstraat 9 maart Informatiestand glasvezel 

ter hoogte van HEMA Veghel

Evenementenvergunning
Biezendijk 23 25 en 26 maart motorcross 

wedstrijd
Vlasven 90 25 maart Dance e-VEN-t

VERDAGINGSBESLUIT

Pater van den Elsenlaan 
6A  

oprichten van een bedrijfspand

ONTVANGEN MELDINGEN 
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Eisenhowerweg 36 verwijderen van een gasstation 
HAS B 

Pater Visserslaan 9 verbouwen van de bestaande 
loods met meer huisvesting, het 
vergroten van de koelcel en het 
verplaatsen van de kantine 

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële 
publicaties. De offi ciële 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 


