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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

TERUGBLIK BEELDVORMENDE AVOND 7 APRIL

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

Bij het terugkijken, kunt u kiezen voor automatische ondertiteling 
via de volgende knop: 

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN 
BEDRIJFSVOERING 21 APRIL

Op de agenda staat:
•  Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 

Brabant Noord *
•  Wijziging gemeenschappelijke regeling Stadsgewest 

’s-Hertogenbosch *
•  Bestemmingsplan Iepenlaan 4, Veghel *
•  Bestemmingsplan Landelijk Gebied, herziening Keur 11, 

Schijndel *
•  Uitvoeringskredieten Openbaar Gebied 2021
•  Inhoudelijk kader en shortlist Transitievisie Warmte
•  Regionale Energie Strategie 1.0 Noordoost Brabant
*De agendacommissie heeft bepaald om deze punten aan te 
merken als hamerstuk. Voor deze punten geldt geen spreektijd, 
tenzij een inspreker en/of een fractie zich hiervoor heeft gemeld. 
Raadpleeg voor de actuele stand van zaken de gemeentelijke 
website.

Inspreken                                                                                                                                            
Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? 
Neem dan contact op met de griffie 
(e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 14 0413). 
Aanmelding is mogelijk tot 20 april, 12.00 uur. 
De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 22 APRIL

Op de agenda staat:
•  Bestemmingsplan Kloosterkwartier Veghel en voorgenomen 

gemeentelijke bijdrage in LeefGoed Meierijstad-Veghel
•  Partnership gemeenten en IBN
•  Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Meierijstad 

Dienstverlening

Inspreken                                                                                                                                       
Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? 
Neem dan contact op met de griffie 
(e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 14 0413). 
Aanmelding is mogelijk tot 21 april, 12.00 uur. 
De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.
 

UIT DE RAAD GELICHT

•  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
Kloosterkwartier Veghel en kennisneming 
voorgenomen gemeentelijke bijdrage in LeefGoed 
Meierijstad-Veghel 

Door vaststelling van dit bestemmingsplan wordt het 
kloostercomplex in Veghel herbestemd. Hierdoor is het 
mogelijk om het plan LeefGoed Veghel te realiseren. Ook wordt 
voorgesteld om kennis te nemen van de LeefGoedontwikkeling 
en de voorgenomen financiële gemeentelijke bijdrage in het 
project.

•  Vaststelling inhoudelijk/technisch kader en shortlist 
Transitievisie Warmte (TVW) 

Doel van de Transitievisie Warmte is het aardgasvrij worden 
van de gebouwen (inclusief woningen) in de gemeente. Nu ligt 
het voorstel voor vaststelling van het inhoudelijke kader en de 
shortlist voor. 
Het inhoudelijk kader omvat o.a. technische aspecten van 
woningen en koppelkansen met andere ontwikkelingen in 
de wijk. De shortlist is een lijst met wijken die later mogelijk 
startwijk als eerste aan de beurt zijn om aardgasvrij te worden.  
Voorstel is verder om pas over te gaan tot uitvoering als er 
duidelijkheid is over de financiering van de warmtetransitie. 

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

•  21 april:      Commissievergadering
•  22 april:      Commissievergadering
•  29 april:      Raadsvergadering
Kijk voor actuele informatie op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende 
avonden weten? 
Kijk eens op www.meierijstad.nl/gemeenteraad. 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.

UITNODIGING STARTBIJEENKOMST WINDENERGIE 
IN MEIERIJSTAD 

In 2021 stelt de gemeente Meierijstad het ‘Afwegingskader 
Wind’ op. In dit document beschrijven we onder welke 
voorwaarden plaatsing van windturbines binnen onze gemeente 
mogelijk is. Hiervoor voeren we de komende tijd een technisch-
haalbaarheidsonderzoek uit én gaan we in verschillende fasen 
in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden. 
We gaan graag met u in gesprek over wat we de komende 
tijd gaan doen om de mogelijkheden voor windenergie in 
Meierijstad nader te verkennen. Daarom organiseren we vijf 
digitale bijeenkomsten in april en mei. Omwonenden van de 
vier zoekgebieden ontvangen per brief een uitnodiging voor de 

gespreksavonden over hun omgeving. Daarnaast organiseren 
we in mei een vijfde, algemene informatieavond, voor de 
overige geïnteresseerden.

Zoekgebieden Meierijstad 
1=  Rooische Heide/Schijndelse Heide ten westen van 

deSchijndelseweg
2 =Schijndelse Heide ten oosten van de Schijndelseweg
3= Wijboschbroek langs de Zuid-Willemsvaart/N279
4= Het Lijnt langs de Zuid-Willemsvaart /N279

Data 
•  Maandag 19 april: Rooische heide / Schijndelsche heide ten 

westen van de Schijndelseweg 
•  Dinsdag 20 april: Schijndelse Heide ten oosten van de 

Schijndelseweg
•  Donderdag 22 april: Wijboschbroek langs de 

Zuid-Willemsvaart/N279
•  Woensdag 28 april: Het Lijnt langs de  

Zuid-Willemsvaart/N279
•  Maandag 17 mei: Algemene informatieavond

Aanmelden
De bijeenkomsten starten telkens om 19.30 uur en duren 
tot 21.00 uur. De bijeenkomst vindt digitaal plaats via Zoom. 
Aanmelden kan via www.meierijstad.nl/informatieavondwind. 

Meer informatie over windenergie en de informatieavonden 
vindt u op www.meierijstad.nl/duurzaamheid.

REINIGING KOLKEN

Eind april wordt gestart met het reinigen van de kolken in 
Meierijstad. Deze werkzaamheden zullen voornamelijk in de 
maand mei plaatsvinden. In deze reinigingsronde worden er 
zo’n 33.000 kolken bewerkt, verspreid over diverse kernen van 
de gemeente. 

Adriaans B.V. voert de reiniging uit met een vrachtwagen 
waarbij een medewerker meeloopt om de installatie van de 
vrachtwagen te bedienen en de kolk te ledigen. Daarbij worden 



ook meteen eventuele zichtbare gebreken genoteerd. Om 
zoveel mogelijk kolken te kunnen reinigen is de bereikbaarheid 
van belang. Als er voertuigen op de kolk of te dicht bij een kolk 
geparkeerd staan dan is reiniging niet mogelijk. Het zou fijn zijn 
als u daar rekening mee kunt houden in de komende periode.

De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7.00 
en 18.00 uur. De voertuigen die de werkzaamheden uitvoeren 
verplaatsen zich regelmatig en staan dan kort op één plaats stil. 
Tijdens de werkzaamheden kan het daardoor voorkomen dat de 
straat even geblokkeerd is voor het verkeer.
 
Voor vragen  kan contact worden opgenomen met het 
Klantcontactcentrum van de gemeente, telefoon 14 0413. U kunt 
ook een melding openbare ruimte maken via 
www.meierijstad.nl/melden  of via de Mijngemeente app.

GELDFIT

Heeft u vragen of zorgen over geld? Hoe sneller u hulp zoekt, 
hoe eerder we (grote) geldproblemen kunnen voorkomen. Via 
www.geldfit.nl kunt u een test doen en ontvangt u binnen 2 
minuten een advies over uw persoonlijke situatie.  

U kunt ook bellen met telefoonnummer 0800 8115 voor een 
gratis en persoonlijk advies bij geldzorgen. U kunt anoniem 
blijven als u wilt. 

Hulp nodig? Durf te vragen!
Komt u er zelf niet uit? Of wilt u met iemand praten over 
geldzorgen? Of bent u ondernemer en heeft u financiële 
zorgen? 
Vraag het aan familie, vrienden, iemand in de buurt of neem 
contact op met een Klantmanager schuldhulpverlening van de 
gemeente. Bel dan 14 0413. 

SPOOFING

Steeds vaker komt het voor dat criminelen een trucje gebruiken 
en een andere identiteit aannemen….zo kunnen ze achter uw 
persoonlijke gegevens komen of bijvoorbeeld vragen om geld 
over te maken. 
Deze vorm van criminaliteit wordt spoofing genoemd. 
Spoofing betekent letterlijk ‘nabootsen’. De cybercrimineel 
doet zich voor als een bank, een verzekeringsmaatschappij, 
een overheidsinstantie of kennis of goede bekende, zelfs 
wel eens als uw vader of moeder. Als zogenaamde bekende 
of erkende afzender probeert de cybercrimineel achter uw 
persoonsgegevens of uw pincode te komen, malware op uw 
computer te plaatsen of u direct geld afhandig te maken.

Hoe gaat een oplichter te werk?
De oplichter kan zich bijvoorbeeld telefonisch voordoen als 
iemand van uw bank. Het telefoonnummer manipuleert hij, 
waardoor ook daadwerkelijk het telefoonnummer van de bank 
op uw telefoon verschijnt. De oplichter zegt dat er wat mis is 
met uw betaalrekening of bankaccount en vraagt u om geld 
over te maken naar een zogenaamde kluisrekening of veilige 
rekening. Ook kan de oplichter vragen om privé-gegevens of 
inloggegevens.

Wat kunt u zelf doen?
•  Let op: Banken vragen nooit om geld over te maken naar 

een andere rekening.
•  Let op: Banken vragen nooit om persoonlijke gegevens.
•  Daarom: Verbreek de verbinding als u het niet vertrouwt.
•  Zoek zelf het telefoonnummer op van de instantie of bank en 

doe navraag.

Meer informatie vindt u op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘LANDELIJK 
GEBIED, HERZIENING LIESEIND 8’

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, herziening 
Lieseind 8’ ligt met ingang van donderdag 15 april tot en 
met woensdag 26 mei 2021 voor eenieder ter inzage in 
het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel, gedurende 
openingstijden. Tevens is het ontwerp bestemmingsplan 
elektronisch raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, herziening 
Lieseind 8’ voorziet in de uitbreiding van een melkveebedrijf 
aan Lieseind 8 te Schijndel. Het bouwvlak wordt vergroot tot 
2,0 ha ten behoeve van de nieuwbouw van een emissiearme 
melkveestal, waarbij 0,5 ha van het bouwvlak uitsluitend mag 
worden gebruikt en bebouwd voor de opslag van ruwvoer. Voor 
de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerp 
bestemmingsplan kunt u de volledige bekendmaking raadplegen 
op www.officielebekendmakingen.nl.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
‘BOXTELSEWEG 38, SCHIJNDEL’

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Boxtelseweg 38, Schijndel’ 
ligt met ingang van donderdag 15 april tot en met woensdag 
26 mei 2021 voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis, 
Stadhuisplein 1 te Veghel, gedurende openingstijden. Tevens 
is het ontwerp bestemmingsplan elektronisch te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Boxtelseweg 38, Schijndel’ 
maakt het wijzigen van de woonbestemming naar een 
bedrijfsbestemming mogelijk op het perceel Boxtelseweg 38 
te Schijndel. Op het perceel en in de bestaande bebouwing 
zal een lifestyle & health centrum worden ontwikkeld. Voor de 
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerp 
bestemmingsplan kunt u de volledige bekendmaking raadplegen 
op www.officielebekendmakingen.nl. 

ERPSE BRUG 28 TOT EN MET 30 APRIL 
AFGESLOTEN VOOR WEGVERKEER 

De Erpse Brug bij Keldonk is van woensdag 28 april 7.00 uur tot 
en met vrijdag 30 april 00.00 uur afgesloten voor wegverkeer 
in verband met onderhoudswerkzaamheden. Het ICT 
systeem voor de bediening van de brug wordt in opdracht van  
Rijkswaterstaat vervangen.
Tijdens de werkzaamheden wordt de brug lokaal bediend 
voor de scheepvaart. Schepen ondervinden zodoende naar 
verwachting weinig hinder van de werkzaamheden. 

Omleiding wegverkeer
De Erpse Brug is gedurende de drie werkdagen van 28 tot en 
met 30 april geheel afgesloten voor wegverkeer. Er geldt dan 
een omleidingsroute via de Maxwell Taylorbrug in Veghel om 
de Zuid-Willemsvaart over te kunnen steken. Deze alternatieve 
route staat met gele borden aangegeven.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Roekdonk 6 realiseren van een tweede inrit
Lavendellaar 25 verbreden van een inrit
Anemonenstraat 8 uitbreiden van een woning
Veghels buiten SBA 
2800 

herzien van reeds geplande 
wegaansluiting SBA 2800

Grooteakker 
ongenummerd

bouwen van een woning

Taylorweg 7 uitbreiden van een bedrijfshal 
Voorbolst ongenummerd 
te Erp

bouwen van een woning

Hezelaarstraat 44 aanleggen van een zwembad
Pater van den Elsenlaan 
(H2342) 

bouwen van een bedrijfspand

De Wasaa 9 te Erp realiseren van een uitrit

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Boterweg 32 te Erp brandveilig gebruiken van een 

grondaccommodatie (logies- en 
bijeenkomstgebouw)

Meerbosweg 9 te Erp renoveren van het bijgebouw met 
verhoogd dak

Rijksweg 15 Interne verbouwing van 
een bedrijfsruimte naar 
vitaliteitscentrum

De Scheifelaar 330   
t/m 353 

bouwen van 24 woningen wijziging

Doornhoek 4200 aanbouwen van een vers DC aan 
een bestaand koel/vries distributie 
centrum

Vorstenbosscheweg 13 plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

Doornhoek 4005 bouwen van magazijnstellingen en 
wijziging van een brandscheiding

De Scheifelaar ong 
(528) 

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Vanderlandelaan 2 bouwen van een staalconstructie 
ten behoeve van zonnepanelen

Spoorven 404 plaatsen van een erker

Collectevergunning
Veerstraat en overige 
straten in Boerdonk te 
Erp

23 t/m 29 mei 2021 - 
Collectevergunning Goede Doelen 
Week Boerdonk

Tijdelijk gebruik
Hoogstraat 22.01 tijdelijk gebruik gemeentegrond

VERDAGINGSBESLUITEN

De Houtwal 
ongenummerd (2D)  

bouwen van een woning

Kampweg 14 te Erp plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

Costerweg 2 uitbreiden van een bedrijfspand
Bouwplan ‘t Veldje 
(Kavel 11) te Erp

plaatsen van een woonunit

De Scheifelaar 
ongenummerd (521)

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

De Horstjens 5 oprichten van een kantoor

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 
berichten digitaal te ontvangen via 
www.overuwbuurt.overheid.nl.

Download de app

AfvalWijzer app
Alle inzameldata op je mobiel

Download de app

Vul uw postcode en huisnummer in

U ziet wanneer het 
afval wordt ingezameld 

Stel een herinnering in 
voor de ophaaldag


