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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

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN 
BEDRIJFSVOERING, RAADZAAL 21 APRIL

Op de agenda staat:
•  Bestemmingsplan ‘Boerdonksedijk 1 Erp’*
•  Bestemmingsplan ‘Schijndel Centrum 2009, herziening 

Hoofdstraat 152-154’
•  Bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied – Loosbraak 

ongenummerd.’*
•  Bestemmingsplan ‘Ruimte voor ruimte Borne 

ongenummerd.’
•  Marktverordening gemeente Meierijstad
•  Nota bodembeheer, Nota bodembeheer PFAS en regionale 

bodemkwaliteitskaart en bodemkwaliteitskaart PFAS

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

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ, 
PARALLELLE ZAAL  21 APRIL

Op de agenda staat:
•  Krediet aanleg kunstgrasveld VV Boskant
•  Extra krediet vervanging kunstgrasveld en geldlening aanleg 

waterveld MHC Sint-Oedenrode

RAADSVERGADERING 10 MEI 

De raad neemt op 10 mei een besluit over de onderwerpen die in 
de commissies worden 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. Amendementen en moties 
worden bij de vergaderstukken geplaatst. Zie 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN / LIVE STREAM

De vergaderingen 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 
vergaderingen bij te wonen. U kunt de 
vergaderingen ook thuis live volgen via de 
livestream www.meierijstad.nl/videoregistraties. 
De vergaderingen zijn ook terug te kijken. 

UIT DE RAAD GELICHT

Bestemmingsplan ‘Boerdonksedijk 1 Erp
De grootschalige varkenshouderij, die op de locatie was 
gevestigd, is beeindigd. Het bestemmingsplan maakt de vestiging 
van een professionele paardenhouderij en vergroting van de 
bedrijfswoning mogelijk. 

5 MEI: UITNODIGING
VRIJHEIDSMAALTIJDEN MEIERIJSTAD

We leven in tijden waarin eens te meer blijkt hoe kwetsbaar 
vrijheid is. Samen met verschillende buurt- en wijkverenigingen, 
Oranjeverenigingen en wijk- en dorpsraden organiseert 
de gemeente Meierijstad in heel de gemeente diverse 
vrijheidsmaaltijden.

U bent van harte uitgenodigd om te komen genieten van een 
bescheiden vrijheidsmaaltijd (soep en broodjes) om samen met 
anderen het gesprek over vrijheid aan te gaan.

Aanmelden is niet nodig maar let op: op is op!

WANNEER:   5 mei 2022
TIJDSTIP:    van 12.00 – 13.30 uur
   (Op iedere locatie is voor maximaal 50 

personen soep en broodjes beschikbaar.)
WAAR:    Diverse locaties (zie www.meierijstad.nl/

vrijheidsmaaltijden)

Bestemmingsplan ‘Schijndel Centrum 2009, herziening 
Hoofdstraat 152-154’
Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een nieuwe en 
grotere winkel mogelijk. De beoogde winkel wordt voorzien van 
een inpandige laad- en losruimte, een magazijn en een kantine. 
Daarnaast worden ook inpandige parkeerplaatsen gerealiseerd. 

Beschikbaarstelling krediet aanleg kunstgrasveld VV 
Boskant
Voorgesteld wordt om alle sportvoorzieningen te concentreren op 
sportpark de Scheken. Hiervoor wordt een krediet van € 609.300,- 
beschikbaar gesteld voor het ombouwen van wedstrijdveld 2 tot 
kunstgras wedstrijd/trainingsveld. 

INFORMATIE GRIFFIE

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de griffi e, via 
telefoonnummer 14 0413 of via griffi e@meierijstad.nl

Meierijstad viert 
Koningsdag!

Meierijstad viert 
Koningsdag!

Hang op 27 april allemaal de vlag uit (met oranje wimpel!) want 
we kunnen weer Koningsdag vieren! 

We duimen voor stralend weer op 27 april zodat jong en oud kan genieten van allerlei leuke, 
spannende en sportieve activiteiten. Dit zijn de bij de gemeente Meierijstad bekend gemaakte 
activiteiten.

’s Ochtends vroeg zal de rollende parade weer door Boerdonk rijden. Om 9.00 uur klinkt het 
startschot bij D’n Hazenpot. 

Om 10.00 uur start Sint-Oedenrode de activiteiten met het in top hijsen van de Nederlandse 
vlag op het Kerkplein. Op de Markt vinden er verschillende activiteiten plaats. 
’s Middags om 13.15 uur organiseert Jeu de Boules Vereniging Cloeck en Moedig een 
Oranjetoernooi (Maarten Lemmenstraat 27).

Ook Schijndelse en Veghelse kinderen kunnen hun fietsen versieren. In Veghel start de fietstocht 
om 10.30 uur in de Hoofdstraat (voorzijde Hema) richting Markt. In Schijndel vertrekt de tocht 
om 11.30 uur op de Markt, aansluitend is er een kindervrijmarkt.

Van 11.00 tot 14.30 uur kunnen Zijtaartse kinderen zich uitleven tijdens een vossenjacht met 
opdrachten en ook hier zullen versierde fietsen te bewonderen zijn.
Om 13.30 uur zullen prachtig geklede jongedames en jongeheren deelnemen aan de modeshow 
in Mariaheide (Dobbelsteenplein). Na de modeshow start de zeskamp.
Wijkvereniging De Leest organiseert in MFC De Magneet van 14.00 tot 16.30 uur Koningsspelen.

MEIERIJSTAD VIERT KONINGSDAG



TER INZAGE: ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
‘MARKT-KAPITTELHOF’ SINT-OEDENRODE

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Markt-Kapittelhof’ ligt tot 
maandag 30 mei 2022  ter inzage op het 
gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel, 
gedurende openingstijden. Daarnaast is het 
ontwerp van het bestemmingsplan ‘Markt-
Kapittelhof’ online raadpleegbaar via 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Markt-Kapittelhof’ voorziet in 
nieuwbouw aan de Markt in Sint-Oedenrode, op de plek van 
voormalige Rabobank. Het plan bestaat uit de sloop van de 
oude bank en het nabij gelegen complex van Woonmeij. Op de 
vrijgekomen locatie worden 57 appartementen opgericht waarvan 
30 sociale huurappartementen, 5 middeldure koopappartementen 
en 22 vrije sectorappartementen. Onderdeel van het plan is de 
aanleg van een parkeergarage, twee parkeerterreinen en de 
inrichting van het openbaar gebied.   

Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te 
dienen op het ontwerp bestemmingsplan en/of 
het Mer beoordelingsbesluit kunt u de volledige 
bekendmaking raadplegen op 
www.offi cielebekendmakingen.nl. 

Sfeerimpressie Markt-Kapittelhof

EEN FIETSPUZZELTOCHT ALS CADEAU VOOR 
ALLE INWONERS VAN MEIERIJSTAD 

Meierijstad bestaat vijf jaar en dat laten 
we niet ongemerkt voorbij gaan. Wie 
jarig is trakteert, maar hoe trakteer je 
je inwoners?
Door de inwoners mee te laten genieten 
van al het moois in Meierijstad. Dit wil 
Meierijstad doen door aan alle inwoners 
een fi etspuzzeltocht aan te bieden. Op 
pad door Meierijstad! 
De fi etspuzzeltocht is circa 25 kilometer. 
De fi etstocht start in Schijndel en gaat 
via mooie plekjes richting Sint-
Oedenrode en weer terug naar Schijndel. Aan de hand van 
aanwijzingen en opdrachten fi ets je de route. Het fi etspuzzel 
routeboekje is gratis te verkrijgen bij
•  één van toeristische informatiepunten, 

deze zijn te vinden op: https://bit.ly/
TIPMeierijstad

•  op het gemeentehuis in Veghel en 
Sint-Oedenrode.

Alternatief                                                                                                                                             
Inwoners die niet in gelegenheid zijn om de puzzeltocht per 
fi ets te maken is er een alternatief bedacht in de vorm van een 
autopuzzeltocht. Op deze manier kan iedereen meedoen. De 
autopuzzeltocht gaat door de 13 kernen van Meierijstad (deze 
route is ook te fi etsen) en is bijna 70 kilometer lang. Deze 
autopuzzeltocht is ook gratis af te halen 
•  bij één van toeristische informatiepunten, deze zijn te vinden 

op: https://bit.ly/TIPMeierijstad of scan bovenstaande QR 
code

•  op het gemeentehuis in Veghel en Sint-Oedenrode.

11 MEI: UITNODIGING STARTERSONTBIJT

Ondernemers zijn hartstikke nodig om de motor van onze eco-
nomie draaiende te houden. Vanuit deze gedachte wil StartUp 
Meierijstad nieuwe startende ondernemers in Meierijstad graag 
welkom heten door het aanbieden van een startersontbijt. Een 
mooie kans om goede tips en waardevolle informatie te krijgen. 
En om meteen kennis te maken met vele andere startende on-
dernemers en het projectteam van StartUp Meierijstad.  StartUp 
Meierijstad is een samenwerking van gemeente Meierijstad, Ra-
bobank en Platform Ondernemend Meierijstad (POM).
Het ontbijt vindt plaats op woensdag 11 mei 2021 van 8.00 uur 
tot 10.00 uur in De Afzakkerij, Verlengde Noordkade 10-12 in 
Veghel.

Wilt u er bij zijn? Meld u zich dan vóór 1 mei aan via e-mail 
coordinatie@startupmeierijstad.nl o.v.v. Aanmelding ontbijt, uw 
bedrijfsnaam, naam en contactgegevens. 

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Dat kan via de 
website van www.startupmeierijstad.nl/aanmelden. 

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
De Dintel 2 overnachten in het schoolgebouw 

t.b.v. afscheid groep 8
Herenakker ong.  (kavel 
N2863)

bouwen van een woning

Zaanstraat 11 vervangen van een dakkapel aan 
de voorzijde van de woning

Nieuwe Veldenweg 4 plaatsen van een woonunit
Thorbeckelaan 7 verhogen van de gevel
Kruigenstraat ong.  
kavel 3

plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

Evenementenvergunning
Parklaan, Julianapark 29 augustus t/m 2 september 2022 

Bouwdorp “Veghel in Hout”

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Boerdonksedijk 30 te 
Erp

veranderen van de inrichting en 
bouw loods

Ericastraat 21 uitbreiden van een basisschool
Sluisstraat 46 realiseren van een 11-tal 

appartementen (gewijzigd 
vergunning)

Elbestraat 25 bouwen van een berging
De Scheifelaar 579  bouwen van een woning en het 

aanleggen van een inrit

Boerdonksedijk 44 te 
Erp

milieuneutraal veranderen

Lambertshoeve 8 bouwen van een woning
Kruigenstraat 12 C  plaatsen van een tijdelijke 

woonunit

Evenementenvergunning
Past. Clercxstraat 22 mei 2022 - vlooienmarkt
Hertog Janplein te Erp 17 t/m 19 juni 2022 - Zand en Zo
Markt 30 27 april 2022 Koningsdag

Exploitatievergunning
De Bunders 86 Eethuis Alanya

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER

Prins Willem Alexander 
Sportpark 1 

plaatsen van een resomator

VERDAGINGSBESLUITEN

Cruijgenstraat 3 te Erp vervangen van dakcondensors 
voor een gaskoeler

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

Trentweg 22 te Erp bouwen van een ligboxenstal en 2 
sleufsilo’s

De Dintel 2 overnachten in het schoolgebouw 
tbv afscheid groep 8

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële 
publicaties. Het digitale gemeenteblad 
(www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. 
Abonneer u op de e-mailservice of download 
de app om berichten digitaal te ontvangen via 
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Activiteitenprogramma 
kinderen vanaf 2 t/m 8 jaar

Activiteitenprogramma
 jongeren vanaf 9 t/m 17 jaar

Aanmelden verplicht via bewegen@meierijstad.nl 
of tel nr: 0413-381756
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk
Alle activiteiten zijn van 14.00-17.00 uur 

Maandag 25 april 
Lasergamen Woeste Weide, Baselaarshoef 77, Schijndel
Bij slecht weer binnen locatie
Sporthal Dioscuren, Bunderstraat 6B , Schijndel

Dinsdag 26 april 
Glow in the Dark verstoppertje, Sporthal de Streepen, 
Laan van Henkenshage Sint-Oedenrode

Maandag 2 mei 
Step wedstrijd Jongerencentrum Bizzi, Steeg 3, Schijndel

Dinsdag 3 mei 
(Straat)voetbaltoernooi 4-4 Multicourt, 
Mariannestraat 34A Sint-Oedenrode

Woensdag 4 mei 
Panna Knock Out Krajicek Playground, 
Witte de Withstraat, Veghel

Vrijdag 6 mei 
Skate- en step clinic. 
Stuntsteppen en bescherming aanwezig.
Busselbundersweg 1, Veghel  

ACTIVITEITEN  
MEIVAKANTIE
KINDEREN EN 
JONGEREN 
UIT MEIERIJSTAD

Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk
Aanmelden niet nodig

Maandag 25 april 
Op avontuur in de natuur, 10.00-12.00 uur
Verzamelen op parkeerplaats Geel/Zwart, 
Prins Willem Alexandersportpark Veghel
Zorg voor kleren die vies mogen worden.

Dinsdag 26 april 
Van prentenboek tot podium
Samen dichten en optreden met Rick en Lisa
11.00 uur Bibilotheek Veghel
Bij mooi weer buiten in de biebtuin
14.00 uur samen dichten en optreden, 
Bibliotheek Sint-Oedenrode 
Voorlezen en spelen in pyjama
18.30 uur, Bibliotheek Veghel

Maandag 2 mei
Prentenboeken speurtocht
Maandag 2 en dinsdag 3 mei, 
tijdens openingstijden bibliotheken.
Samen met je ouders, opzoek naar prentenboeken en 
opdrachten in het centrum. Speurtocht is op te halen bij de 
bibliotheken Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel. 
Bij inlevering van de opdrachten krijgen de kinderen 
een kleinigheidje.

Dinsdag 3 mei 
Voorlezen en spelen in pyjama
18.30 uur, Bibliotheek Veghel

ACTIVITEITEN MEIVAKANTIE VOOR KINDEREN EN JONGEREN


