
TERUGBLIK BEELDVORMENDE 
AVOND 16 MAART 

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

COMMISSIES 23 MAART

De onderwerpen voor de raadsvergadering van 6 april worden in 
de commissies van 23 maart behandeld. De commissies brengen 
advies uit over hoe de agendapunten in de raad te behandelen 
(hamer- of bespreekstuk). Een hamerstuk betekent dat fracties 
akkoord zijn met het voorstel. In de raad wordt hierover niet meer 
gesproken. Een bespreekstuk wordt wel in de raad besproken. 
Het gaat dan enkel om bespreking van een amendement en/of 
motie. 

De aanmeldtermijn voor het spreekrecht is inmiddels verstreken.

Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering 23 maart
Op de agenda staat:
• 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 staat:
• Visie, schetsontwerp en voorbereidingskrediet natuur- en 

landschapspark Vlagheideberg
• Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode

Bijwonen commissievergaderingen / livestream
De commissievergaderingen zijn openbaar en in het 
bestuurscentrum van Meierijstad, Burg. Wernerplein 1 te Sint-
Oedenrode. Aanvang:19.30 uur.
U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. 
U kunt deze ook thuis live volgen via www.meierijstad.nl/
videoregistraties. De vergaderingen zijn ook terug te kijken. 

RAADSVERGADERING 6 APRIL 

De raad neemt op 6 april een besluit over de onderwerpen die in 
de commissies worden behandeld. Eventuele amendementen en 
moties worden bij de vergaderstukken geplaatst. 

UIT DE RAAD GELICHT 

Bestemmingsplan en ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning ‘Vlas en Graan 101, Veghel’
Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een nieuwe 
Aldi supermarkt mogelijk. Ook worden extra openbare 
parkeerplaatsen gerealiseerd. Zo kunnen ook bezoekers van het 
nieuwe zwembad op het toekomstige parkeerterrein parkeren.

Aanvullend krediet klimaatrobuuste herinrichting Erp-Oost
Voor de herinrichtring van de wijk Erp-Oost zijn eerder al 
budgetten beschikbaar gesteld. Bij een meer gedetailleerde 
uitwerking van de plannen is gebleken dat extra budget nodig is.

Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode
Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor optimalisatie 
van het bestuurscentrum om leegstand te verminderen en de 
exploitatiekosten te verlagen. Het college stelt voor de functioneel 
en financieel meest optimale variant verder uit te werken. Dit 
betreft variant 2 waarbij de gemeentelijke functies in de eerste twee 
lobben van het gebouw worden geconcentreerd, met een uitbouw 
voor de raadszaal aan de tweede lob. Lobben 3 en 4 worden in 
deze variant afgestoten en verkocht voor wonen en/of zorg.

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? 
Kijk dan bij de vergaderstukken op www.meierijstad.nl/
vergaderkalender
Of download de gratis app iBabs Pro
Wat moet u hiervoor doen?
• Download de app iBabs Pro
• Login met site: meierijstad
• Gebruikersnaam: burger
• Wachtwoord: burger

INFORMATIE GRIFFIE

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

OPENINGSTIJDEN

Op vrijdag 7 april (Goede Vrijdag)  is het gemeentehuis in Veghel 
tot 12.30 uur geopend. Het RAADhuis in Schijndel is dan open 
van 10.00 uur tot 18.00 uur. Tweede Paasdag zijn alle vestigingen 
en milieustraten gesloten.

POLITIE EN GEMEENTE ZETTEN ESCAPEROOM 
BUS IN TER VOORKOMING VAN CYBERCRIME

“Marije, ik heb je account gehackt. En nu heb ik een paar pikante 
foto’s van jou. In deze mail stuur ik je alvast een voorproefje. Ben 
benieuwd wat je ouders hiervan vinden. Wil je dat niet? Betaal 
me dan 200 in bitcoins of ik zet alle foto’s online...” Met deze tekst 
begint de escaperoom BL@CKMAIL die van 28 maart tot en met 
6 april op verschillende plekken wordt ingezet in de gemeente 
Meierijstad. 

De escaperoom bus wordt ingezet bij jongerencentra, bij scholen 
voor de leerlingen zelf, en in de verschillende centra. In de bus 
krijgen jongeren tussen de 13 - 25 jaar (in groepjes van maximaal 
vier jongeren) twintig minuten de tijd om vier opdrachten te doen. 

Als ze alle opdrachten succesvol afronden en de juiste codes 
invoeren, voorkomen ze dat de foto’s van Marije online komen.
De kracht van het spel zit in het gesprek na afloop. Dan gaan 
politieagenten, jongerenwerkers en boa’s in gesprek met de 
jongeren over de gevaren. Over de bedreigingen en afpersingen 
die hier uit voort vloeien, de schaamte en wat je kan doen als je 
toch slachtoffer bent geworden. 

Wil jij meedoen aan het spel en voorkomen dat je zelf slachtoffer 
wordt? Kom dan naar de escaperoom bus.

De bus is voor iedereen gratis en op de volgende tijdstippen te 
vinden in de gemeente:  
• 3 april vanaf 16:00u  Jongerencentrum Honk1224 Sint-Oedenrode
• 4 april vanaf 16:00u Jongerencentrum Bizzi Schijndel
• 5 april vanaf 16:00u Centrum Sint-Oedenrode
• 6 april vanaf 14:00u Centrum Veghel
• 6 april vanaf 19:00u Centrum Erp

VRIJGEKOMEN STANDPLAATS

Op de locatie Hoofdstraat Veghel komt per 7 april op vrijdag en 
zaterdag een standplaats beschikbaar. Mocht u deze standplaats 
willen innemen dan kunt u dit tot en met 5 april bekend maken 
via vergunningen@meierijstad.nl. Hierbij vermeld u de 
basisgegevens van uw standplaats en (1) het soort product dat u 
verkoopt, (2) een foto van uw standplaats, (3) of u in het verleden 
of op dit moment al een standplaats in de gemeente Meierijstad 
inneemt en (4) in hoeverre u aandacht heeft voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.

1418 KG ZWERFAFVAL OPGEHAALD; 
DANK AAN ALLE ZWERFAFVALRAPERS!

Woensdag 15 en zaterdag 18 
maart was er in het hele land extra 
aandacht voor het opruimen van 
zwerfafval tijdens de Landelijke 
Opschoondag. Ook in Meierijstad 
waren zo’n 40 initiatieven 
aangemeld, waarbij inwoners 
samen de handen uit de mouwen 
staken om hun eigen woon- en 
leefomgeving schoon te maken.  

Totaal is er 1418 kg zwerfafval opgehaald! 

Wij willen alle zwerfafvalrapers heel hartelijk bedanken voor hun 
inzet en tijd! 

 
INZAMELING SNOEIHOUT BUITENGEBIED

Zuiver snoeihout is zeer geschikt voor het opwekken van 
duurzame energie. Daarom zamelen we in de maanden maart en 
november in het buitengebied van de gemeente gratis op afroep 
aan huis zuiver snoeihout in. 

Kwaliteitseisen snoeihout
Het snoeihout moet aan kwaliteitseisen voldoen, omdat het wordt 
gebruikt voor het opwekken van duurzame energie.
• Het hout is schoon.
• Coniferen, laurieren, boomstronken of timmerhout vallen niet 

onder dit snoeihout.
• Aan het hout zit geen zand/grond. Daarom kunt u het hout 

het beste op een (redelijk) droge plek neerleggen.
• Niet bij elkaar gebonden of op een andere manier verpakt.

Aanmelden
Aanmelden is mogelijk tot en met 31 maart 2023 
via www.meierijstad.nl/snoeihout 
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OVERIG NIEUWS

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



ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN MEIERIJSTAD 
ZOEKT NIEUWE LEDEN

Gemeente Meierijstad kent sinds 2017 een Adviesraad Sociaal 
Domein. In deze raad geven inwoners gevraagd en ongevraagd 
advies aan het college van B&W op het gebied van Jeugd, 
Onderwijs, Participatie, Migratie, Geestelijke Gezondheidszorg 
en Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

In de adviesraad zijn vacatures ontstaan. De adviesraad zoekt 
enthousiaste en maatschappelijk betrokken kandidaten, die mee 
willen denken en inhoud willen geven aan burgerparticipatie. 

Op dit moment zijn er de volgende vacatures:
• Lid met aandachtsgebied Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) en GGZ
• Lid die zich bezig houdt met beheer van de website en social 

media

Functie-eisen
- U heeft affiniteit met bovengenoemde aandachtgebieden
- U staat open voor signalen uit de samenleving en deze 

signalen (samen met de collega’s in de raad) weet u te 
vertalen naar adviezen die het individuele belang overstijgen. 

- U bent sociaal, collegiaal en respectvol en kunt in een groep 
samenwerken.

- U bent geen raadslid of burgercommissielid.

Wat wordt geboden?
Naast zinvol en interessant vrijwilligerswerk, bestaat de 
mogelijkheid tot scholing in het Sociaal Domein. Daarnaast 
ontvangt u een onkostenvergoeding.

Meer informatie of reageren?
Voor meer informatie: www.asdmeierijstad.nl of mail of bel met 
Emmely Bunk 06-18910305, voorzitter@asdmeierijstad.nl.

Is uw belangstelling gewekt? 
Stuur dan een mail aan  
info@asdmeierijstad.nl.
 

UPDATE INFORMATIE OPVANG VLUCHTELINGEN, 
ASIELZOEKERS EN STATUSHOUDERS

Op de website www.meierijstad.nl/opvang vindt u een update van 
de meest gestelde vragen en antwoorden.

LENEN ELEKTRISCHE BAKFIETS DUBAKKI

Wilt u aan de slag om uw buurt of wijk een stukje schoner te 
maken? Dan kunt u hiervoor gratis een elektrische bakfiets 
lenen. De bakfietsen hebben de naam ‘Dubakki’ dat staat voor 
Duurzaam Bakkie. Iedere betrokken bewoner, vereniging, school 
of dorps- of wijkraad uit Meierijstad kan de bakfietsen lenen om 
bijvoorbeeld zwerfafval op te ruimen.

Inhoud elektrische bakfiets
‘Dubakki’ is super handig om samen de handen uit de mouwen 
te steken en uw buurt of wijk schoner te maken. De bakfiets heeft 
handige vakken waarin de volgende materialen zitten:
• Veiligheidshesjes
• Handschoenen
• Knijpers
• Doorzichtige zakken voor zwerfafval

Reserveren
U kunt de fiets reserveren via 
www.meierijstad.nl/dubakki 
 
Waar ophalen en inleveren
U kunt de bakfiets ophalen en inleveren op de gemeentewerf 
in Schijndel. En het geraapte afval gratis inleveren op de 
milieustraat. De openingstijden zijn iedere werkdag van 12.30 
uur tot 16.30 uur en zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. 

PIM WERKT 
 

Bent u ondernemer en heeft u hulp nodig bij personeels-
vraagstukken? Of bent u werkzoekend en heeft u hulp nodig 
bij het vinden van een nieuwe baan? Neem dan contact op met 
het Werkgeversservicepunt PIM Werkt.

Voor werkgevers
PIM Werkt een netwerkorganisatie die ondernemers in 
Meierijstad, Boekel en Bernheze adviseert en ondersteunt bij 
vragen over:
o arbeidsmobiliteit door over/ onder capaciteit 
o van werk naar werk (VWNW), tijdelijk of vast
o vacaturebehandeling
o advies over sociaal ondernemen
o informatie over wet- en regelgeving
o subsidiemogelijkheden

Voor werkzoekenden 
PIM Werkt adviseert en ondersteunt bij vragen over:
o bemiddeling naar passend werk, tijdelijk of vast
o loopbaanadvies
o omscholen
o herintreden

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
www.pimwerkt.nu, tel nr: 0413 - 39 30 00, 
bezoekadres Markt 3 in Veghel.
 

HULP NODIG BIJ HET INVULLEN VAN 
FORMULIEREN?

Bel dan met de formulierbrigade! U kunt hen bereiken op de 
volgende adressen:
• Gemeentehuis te Veghel, Stadhuisplein 1. Op maandag, 

woensdag en vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. U hoeft hiervoor 
geen afspraak te maken

• Sint-Oedenrode in de bibliotheek aan de Markt bij Geld & 
Zo. Iedere woensdag van 14.00 tot 16.00 uur. Bel voor een 
afspraak 073 54 41 400 van Welzijn de Meierij. Uiteraard 
mag u ook vrij binnen lopen.

• Schijndel in cultureel centrum ’t Spectrum aan de Steeg 9f 
in de spreekkamer van Geld & Zo Welzijn de Meierij. Iedere 
donderdag van 9.00 tot 11.00 uur. Bel voor een afspraak  
073 544 14 00.

De formulierenbrigade helpt u bij het invullen van de volgende 
formulieren en aanvragen van de gemeente:  
• Bijzondere bijstand, waaronder ook de individuele 

inkomenstoeslag en de Regeling schoolkosten
• Regeling maatschappelijke participatie
• Collectieve aanvullende verzekering voor minima
• Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
• (Gemeentelijke) tegemoetkoming kinderopvangtoeslag
• Heronderzoeksformulieren bijstand
• Formulieren schuldhulpverlening of ordenen van uw 

administratie bij schuldhulpverlening
• Zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, 

kindgebonden budget van de Belastingdienst (zowel voor de 
aanvraag als wijziging)

• Inschrijving werkzoekende op www.werk.nl en aanvragen 
van een uitkering Participatiewet of IOAW voor 
levensonderhoud

• Aanvragen DigiD code

Belangrijk als u komt, neem uw DigiD-inloggegevens mee. Hebt 
u die niet meer, dan krijgt u hulp bij het opnieuw aanvragen 
daarvan. En neem de inloggegevens voor internetbankieren 
mee. 

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
Leinserondweg 16 verplaatsen en herbouwen van een 

bestaande woonboerderij
Boekelseweg 1 te Erp bouwen en uitbreiden van twee 

stallen
Zondveldstraat 40 oprichten van een varkensstal en 

aansluiten van luchtwassers 

Roekdonk 2 plaatsen van een dakkapel
Steengraaf 33 te Erp verplaatsen van een inrit
Scheiweg 2 bouwen van een bijgebouw
Beukelaar 31 vervangen van de kozijnen en 

vergroten van de ramen
Hoogven 12 te Erp intern verbouwen van een 

bedrijfspand
Herenakker 3 bouwen van een woning 

BUITEN BEHANDELING GESTELD

Stationsstraat 53a bouwen van een berging  

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunningen
De Amert 414 uitbreiden van een tankstation en 

het aanleggen van een uitrit
De Coevering 5 A aanleggen van padelbanen
Buitendreef 90 bouwen van een woning met 

aanbouw
Hoge Biezen 1 vergroten van een woning
Kampweg 28 te Erp verbouwen van een woning
Wethouder 
Claassenstraat 1 en 3 
te Erp

het bouwen van twee-aan-een 
gebouwde woning

Ham 30 realiseren van een extra inrit
Prins Willem Alexander 
Sportpark 20 

aanleggen van 3 padelbanen

Franciscanessenlaan 59 plaatsen van een spit-airco
Boerdonksedijk 50 te 
Erp

verbouwen van een woning

Stevenshoeve 1 kappen van 4 populieren
Klaverweide 3 te Erp plaatsen van een raamkozijn aan 

de voorzijde van de woning

Evenementenvergunningen
Hool 1 te Keldonk 23 t/m 25 maart Open dagen 

Nieuwbouw Varkens KI Nederland 
locatie Keldonk

De Bresser 27 2 april VOW-Mud-run
Heesakker 12 te Erp 14 mei Kofferbakverkoop 

Moederdag Cv de Lindefluiters
Dobbelsteenplein te 
Mariaheide

12 t/m 15 mei kermis Mariaheide

t Plein Oudestraat en 
Morgenstraat te Keldonk

19 t/m 12 juni nevenactiviteiten 
Keldonk Kermis

Hertog Janplein  te Erp 16 tot en met 18 juni Zand en Zo 
2023

Pastoor van 
Schijndelstraat 37 te Erp

7 en 8 juli  - Boering Beach Ball 
Blast

Goorse bossen, 
Goordreef Erp

18 t/m 21 juli Kindervakantieweek 
Erp-Keldonk-Boerdonk

Heiakkerstraat 21  t/m 25 augustus Bouwdorp 
2023 (kindervakantieweek 
Mariaheide)

VERDAGINGSBESLUITEN

Vogelenzang 4 te Erp herbouwen van een woning
Prof. Oppenheimstraat 
15 

realiseren van een overkapping

Heesakker 12 te Erp gebruik van verenigingsgebouw 
De Bolle Akker voor B.S.O. het 
Kevertje

Wilsvoortweg 3 tijdelijk verhogen van het aantal te 
huisvesten arbeidsmigranten

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

Eisenhowerweg 3B starten van een All round auto 
garage 

Bussele 6 te Erp exploiteren van een 
verkeersschool 

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 


