GEMEENTE MEIERIJSTAD NIEUWS

TERUGBLIK RAADSVERGADERING
3 Kolommen van 91,3 mm breed
Lettertype Arial Regular
Bent u benieuwd hoe de raadsvergadering
Platte tekst 9 pt van 10 mei verlopen
is? Wilt u weten wat er besproken
interlinie 12is?
pt U kunt de vergadering
terugkijken
via
Subkop Arial Regular 9 pt interlinie 13 hoofdletter
www.meierijstad.nl/videoregistraties.
achtergrond blauw zoals voorbeeld
Bij het terugkijken, kunt u kiezen voor
automatische ondertiteling via de volgende
knop:

NIEUWS UIT DE RAAD

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE
19 mei: Raadsvergadering (onder voorbehoud).
BENOEMINGGRIFFIE
LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD
INFORMATIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende avonden
weten? Kijk eens op www.meierijstad.nl/vergaderkalender.
Daar vindt u informatie over de gemeenteraad, raadsleden,
burgercommissieleden, raadsbijeenkomsten,
uitzendingen raadsbijeenkomsten etc.
NIEUWS
UITdan
DEcontact
BUURT
Hebt
u vragen? Neem
op met de
grifﬁe, telefoon 14 0413 of e-mail
grifﬁe@meierijstad.nl.

16 MEI: EVALUATIEBIJEENKOMST
ZONNE-ENERGIE IN MEIERIJSTAD

VRAAG VAN DE WEEK

Op 16 mei organiseert de gemeente een informatie- en
evaluatiebijeenkomst over zonne-energie.
In 2020 is er 50 hectare beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling
van zonneparken. 8 initiatieven voor zonneparken waren
goedgekeurd om verder uitgewerkt te worden. Hiervan zijn nu
nog 4 initiatieven in procedure. De ervaringen van omwonenden
en andere betrokkenen willen we ophalen om te verwerken in
eenOVERIG
nieuwe versie
van het afwegingskader zon. Daarnaast
NIEUWS
informeren we u over de stappen die we de komende tijd gaan
zetten.

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

Aanmelden voor de bijeenkomsten
Aanmelden voor de informatie- en evaluatiebijeenkomst over zonne-energie op 16 mei kan
via www.meierijstad.nl/activiteitenkalender of
scan bijgaande QR code.

Meer informatie
Alle informatie over de thematafels en andere bijeenkomsten
over dit onderwerp vindt u op
www.duurzaammeierijstad.nl of scan bijgaande
QR code.

Meer informatie over alle bijeenkomsten over
het opwekken van duurzame energie in de
gemeente kunt u vinden via
www.meierijstad.nl/activiteitenkalender.

Of stuur een e-mail naar
duurzaam@meierijstad.nl.

24 MEI: DENKT EN PRAAT U MEE OVER
DE VOLGENDE FASE VAN NIEUWBOUWWIJK
DE BOLST IN ERP?
De gemeente is bezig met het ontwikkelen van de nieuwbouwwijk
De Bolst in Erp. De ontwikkeling van de woonwijk verloopt per
fase. De schets voor fase 5 en de eerste denkrichting voor de
invulling van De Bolst Noord zijn nu in concept klaar. Op 19
april is er een eerste bijeenkomst hierover geweest. De reacties
worden momenteel geïnventariseerd en er wordt bekeken welke
ideeën tot uitwerking in het plan kunnen leiden.
Op 24 mei is er een tweede bewonersavond voor De Bolst. Deze
avond is voor mensen die er op 19 april niet bij konden zijn. Ook
gaan we die avond graag met u van gedachte wisselen over het
mogelijk realiseren van tiny houses in De Bolst Noord.
U bent van harte welkom om uzelf te laten informeren en, samen
met ons, van gedachten te wisselen over de voorliggende
schetsen. Dat zijn nog geen vastgestelde schetsen, maar juist
bedoeld als praatplaatje.
Aanmelden tot 19 mei
De bijeenkomst over fase Park en fase Noord vindt plaats op 24
mei 2022 in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 in Veghel.
Om groepen te kunnen vormen, werken we met tijdsblokken. Wilt
u bij deze avond aanwezig zijn, meld u dan aan
via www.meierijstad.nl/AanmeldenDeBolst of
scan bijgaande QR code. Na het invullen van dit
formulier ontvangt u, op het door u opgegeven
mailadres, een bevestiging van uw aanmelding
en het tijdsblok waarin u ingedeeld bent.

24 MEI: MEEPRATEN OVER DE VOORWAARDEN
VOOR ZON- EN WINDENERGIE IN MEIERIJSTAD
In mei en juni organiseert de gemeente bijeenkomsten waarbij
u kunt meepraten over de voorwaarden voor het opwekken
van duurzame-energie in Meierijstad. Het verduurzamen van
onze energievoorziening is geen makkelijke opgave. Om goede
input op te halen voor het afwegingskader, organiseren we
vier zogenaamde thematafels. Per thematafel staat een ander
onderwerp centraal. U kunt deelnemen aan deze thematafels,
samen met experts met speciﬁeke kennis over het thema en
belanghebbende partijen. Samen werken we aan de thematafel
aan bouwstenen voor het afwegingskader.
Aanmelden voor een thematafel
U kunt zich aanmelden voor één of meerdere
thematafels via de activiteitenkalender op de
website: www.meierijstad.nl/activiteitenkalender
of scan bijgaande QR code.

GEMEENTE MEIERIJSTAD
Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel
tel: 14 0413
Voor storingen kunt u
bellen 14-0413

www.meierijstad.nl
info@meierijstad.nl
@gemeentemeierijstad
@GemMeierijstad
@gemeentemeierijstad

Dinsdag 24 mei: Gezamenlijke startbijeenkomst
(kennismaking en uitleg proces)
Dinsdag 31 mei: Thematafel Energie mix
Dinsdag 7 juni: Thematafel 50% lokaal eigendom
Dinsdag 14 juni: Inpassing in het landschap
Dinsdag 21 juni: Het betrekken van inwoners bij plannen

MELD MISDAAD ANONIEM
Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar
u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad.
U kunt bij M. melden over bijvoorbeeld moord en doodslag,
mishandeling, overvallen, brandstichting, fraude en wapen- of
mensenhandel. Of vermoedt u dat er drugsafval wordt gedumpt?
Vaak ligt het afval in kunststof of metalen vaten, jerrycans en
soms ook gasﬂessen langs de weg, in het bos of in het open veld.
Soms ligt het afval in een auto.

Meld dit direct. Zo levert u een bijdrage aan de veiligheid in uw
eigen omgeving.
Anoniem
M. is dé plek waar je anonimiteit verzekerd is. Er werkt een klein
team van goed opgeleide mensen. Zij hebben maar één doel
voor ogen: jouw anonimiteit beschermen. In een vertrouwelijk
gesprek nemen zij de details van je melding met zorg door. Ze
bieden je een extra vangnet: voor als u wel wilt melden, maar niet
bekend wilt worden.
Melding
M. is een onafhankelijke organisatie en is geen politie. Alleen als
uw anonimiteit gewaarborgd kan worden stuurt M. de anonieme
melding door naar diverse partners, zoals de gemeente, politie en
andere opsporingsdiensten. Als vervolgonderzoek de anonieme
tip onderbouwt dan kunnen zij overgaan tot actie.
Bereikbaarheid
M. is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op
maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in
weekenden en op feestdagen van 9.00 tot
17.00 uur. Daarnaast kunt u 24/7 melden via
meldmisdaadanoniem.nl/melden.
Kijk voor meer informatie over M. op
www.meldmisdaadanoniem.nl of
scan bijgaande QR code.
Wilt u meer weten over drugsafval, hoe u het
kunt herkennen wat u moet doen. Kijk dan op
www.bijtendebende.nl/over-drugsafval of scan
bijgaande QR code.

WILT U KANS MAKEN OP GRATIS
ENTREEKAARTJES VOOR DE HUIS &
ENERGIE BEURS IN DEN BOSCH?
Van 10 tot en met 12 juni is de Huis & Energiebeurs in de
Brabanthallen in Den Bosch.
Dé beurs om inspiratie voor duurzaam wonen op te doen. Zo
staat er bijvoorbeeld een levensgroot duurzaam modelhuis. Ook
kunt u informatie inwinnen over producten zoals zonnepanelen,
warmtepompen en isolatiemateriaal. Bovendien zijn er meer dan
100 duurzame specialisten aanwezig om u te adviseren.

DENKT U MEE OVER DE TOEKOMST VAN
KUNST EN CULTUUR IN MEIERIJSTAD?

HOE ZIET MEIERIJSTAD
Impressie van de huis & energiebeurs
Kans maken op een gratis entreekaart?
Heeft u interesse om naar deze beurs te gaan? Meldt u zich dan
aan voor de nieuwsbrief van Brabant woont Slim via https://
brabant woontslim.nl/actiepagina /win-kaar ten-voor-huisenergie-beurs/ of scan bijgaande QR code. U maakt dan kans op
een gratis entreekaartje (ter waarde van € 20,per stuk.

ER UIT OP HET GEBIED VAN

Aanvragen voor onderscheidingen ter gelegenheid van de
Lintjesregen 2023 dienen uiterlijk 24 juni 2022 in het bezit te zijn
van de burgemeester. Voor Bijzondere Gelegenheden geldt een
indieningtermijn van vier maanden voor de beoogde datum van
uitreiking.
Het indienen van een verzoek betekent overigens niet automatisch
dat de Koninklijke Onderscheiding ook daadwerkelijk wordt
toegekend. Het is daarom van groot belang dat aanvragers
de voordracht met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk
behandelen.

KUNST EN CULTUUR
IN 2030?
PRAAT MET ONS MEE!

Op vrijdag 27 mei worden de winnaars bekend
gemaakt via het opgegeven e-mail adres.

De gemeente Meierijstad heeft in haar korte be-

8 JUNI: BUITENSPEELDAG 2022
Op woensdag 8 juni vindt de buitenspeeldag plaats. In vele
straten, buurten, wijken en dorpen in Meierijstad organiseren
tientallen vrijwilligers leuke en uitdagende buitenactiviteiten voor
kinderen.
Tijdens de Buitenspeeldag kunnen kinderen ervaren hoe leuk het
is om buiten met buurtgenootjes lol te hebben. Buitenspelen is
tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend. 1 Op de 5 kinderen
speelt niet of slechts één keer per week vrij buiten. Daarom
organiseren Jantje Beton en Nickelodeon de jaarlijkse
Buitenspeeldag.
Wilt u samen met uw jouw straat of buurt ook
meedoen? Kijk voor meer informatie over
aanmelden, organisatie- en promotietips naar
www.jantebeton.nl.
Doet u mee?
Jantje Beton en Nickelodeon zijn de initiatiefnemers van de
buitenspeeldag. Ze roepen iedereen op mee te helpen om van
Nederland één grote speelplek te maken. Gemeente Meierijstad
ondersteunt deze oproep van harte omdat buitenspelen belangrijk
is voor de ontwikkeling van ieder kind. Naast de subsidie die
Jantje Beton beschikbaar stelt,
is het mogelijk om via gemeente
Meierijstad per initiatief eenmalig € 90,-- te ontvangen.
Aanvragen subsidie gemeente
U kunt deze subsidie van € 90,- aanvragen
door het aanvraagformulier op de website
in te vullen. Dit formulier kunt u vinden op
www.meierijstad.nl/evenement of scan bijgaande QR code.
Het aanvraagformulier dient u volledig in
te vullen. Om in aanmerking te komen voor de bijdrage van
€ 90,-- dient u bij vraag 2 “omschrijving evenement” duidelijk het
rekeningnummer en de juiste tenaamstelling te vermelden.
Materiaal
Wij ondersteunen uw initiatief ook door gemeentelijke materialen
(dranghekken, afzetlint, e.d.) gratis ter beschikking te stellen. Bij
het versturen van de bevestiging van de melding ontvangt u het
formulier “gebruik gemeentelijke materialen”. De materialen die u
nodig heeft, kunt u aangeven op het formulier. Dit formulier stuurt
u retour en daarna maakt de gemeentewerf een afspraak.
Vragen
Heb je vragen over de buitenspeeldag? Bel naar 14 0413 en
vraag naar één van de buurtadviseurs.

21 MEI: Q-CAFÉ MET EEN Q-KSKE
Op zaterdag 21 mei organiseert de Q-koorts werkgroep van
Meierijstad weer een bijeenkomst in het PieterBreugelhuis te
Veghel.
Alle Q-koortspatiënten uit Meierijstad, zowel Chronische Q-koortsals QVS-patiënten (Q-koorts Vermoeidheids Syndroom), hun
partners en overige belangstellenden zijn van harte welkom.
De bijeenkomst staat in het teken van elkaar ontmoeten,
informeren, ervaringen uitwisselen én gewoon gezellig bijpraten
onder het genot van een kopje kofﬁe mét ’n Q-kske.
Aanvang 10.30 uur, afsluiting rond 12.30 uur, inloop vanaf
10.00 uur.
I.v.m. de organisatie graag aanmelden via emailadres:
Q-werkgroep-meierijstad@hotmail.com als u aanwezig bent op
zaterdag 21 mei in het PieterBreugelhuis, Middelgaal 25 te Veghel.

staan een rijk en levendig kunst- en cultuurklimaat opgebouwd. De gemeente ziet kunst en
cultuur op lokaal niveau als een essentieel onderdeel in het streven naar een optimale woon-,

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met een van
onze medewerkers van Kabinet via telefoonnummer 14 0 413.

leef- en werkomgeving en goede persoonlijke
ontwikkeling van de inwoners van de gemeente.
Hoe ziet Meierijstad er uit op het gebied van
kunst en cultuur in 2030? Wij willen dit gesprek
aangaan met aanbieders, consumenten,
geïnteresseerden, (maatschappelijk) partners en
anderen tijdens één van de werksessie voor de
realisatie van de nieuwe nota kunst en cultuur
Meierijstad 2023 - 2030.
Meer informatie hierover vind je op onze website
www.meierijstad.nl/notakunstencultuur
NB: Deze werksessies waren eerder in november en december 2021 gepland. Vanwege de coronamaatregelen zijn deze werksessies toen niet doorgegaan.

KENT U IEMAND DIE EEN KONINKLIJKE
ONDERSCHEIDING VERDIENT?
Veel mensen zullen deze vraag met “ja” beantwoorden. Want
overal in de gemeente Meierijstad zetten mensen zich in voor
verenigingen of verrichten zij bijzondere activiteiten. Vaak zonder
eigen belang, in alle bescheidenheid. Misschien komt de man
of vrouw die u voor ogen hebt, vanwege zijn of haar bijzondere
verdiensten in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding!
Maar, dan moet voor hem of haar wel eerst een aanvraag
ingediend worden. U kunt daarvoor zorgen.
Mensen met bijzondere verdiensten vormen samen het cement
van onze samenleving. Vaak kunt u deze mensen zo aanwijzen,
want door hun grootse inzet geven zij uw buurt of wijk, uw
vereniging of stichting al jarenlang glans. Wist u dat iedereen
iemand kan voorstellen voor een lintje?
Op www.lintjes.nl vindt u alle informatie
over Koninklijke onderscheidingen, waaronder
een voorbeeld van het aanvraagformulier.
Algemene – of Bijzondere Gelegenheid?
Voor het indienen van een aanvraag bestaan twee mogelijkheden.
De eerste is de Algemene Gelegenheid (Lintjesregen) ter
gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit
de Koning. De tweede is een Bijzondere Gelegenheid. De datum
van uitreiking moet dan betrekking hebben op een bijzondere
gebeurtenis, die een nauwe relatie dient te hebben met de
verdiensten van betrokkene. Dit kan bijvoorbeeld een jubileum
zijn van de vereniging waarvoor het vrijwilligerswerk gedaan
wordt.
Indientermijnen
Let op: de behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat
tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. U
als aanvrager heeft tijd nodig voor het verzamelen van alle
benodigde gegevens en het verzamelen van de benodigde
ondersteuningsbrieven.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN
BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Prinsenkamp 1 te Erp

herbouwen van een bedrijfspand

Coxsebaan 27 te Erp

bouwen van een sleufsilo

Pr W Alexander
Sportpark 1

verbouwen van een
uitvaartcentrum

Evenementenvergunning
Past. Clercxstraat 50

16 juli Vrienden van Zijtaart Live

Hazelberg 5

16 en 17 juli skunk on the beach

Doornhoek 4045

14 augustus cars and coffee

Markt

17 t/m 21 februari 2023 carnaval
op de markt

Markt en omgeving

19 juni Veghel vader dag
vlooienmarkt

Hoofdstraat 22

27 augustus Recordstoreday

Markt

18 juni Heel Veghel zingt mee

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Riddersporenstraat 1

realiseren van een
kinderdagverblijf

Past. van Haarenstraat
44

realiseren van een hellingbaan aan
de hoofdingang

Kraanmeer 1 te Erp

uitvoeren van een nevenactiviteit

Evenementenvergunning
Markt 27

27 t/m 29 mei 15 jaar bestaan Cafe
Abbey Road

VERDAGINGSBESLUITEN
Cruijgenstraat 3 te Erp

wijziging van reclame/signing

Havelt ong. (kavel 3
SBA420)

bouwen van een woning

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING
Deken van Miertstraat 8

gedeeltelijk wijzigen van
een functiewijziging naar
kinderdagverblijf

Riddersporenstraat 1

transformeren van horeca naar
kinderopvang

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.overheid.nl/berichtenover-uw-buurt.

