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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

INFORMATIE CORONAVIRUS

RAAD VERGADERT DIGITAAL

Zolang er sprake is van een lockdown worden de vergaderingen 
digitaal gehouden. Belangstellenden kunnen de vergaderingen, 
zoals gebruikelijk, via de livestream (www.meierijstad.nl/
videoregistraties) volgen. 
Kijk voor actuele informatie op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender. 

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN 
BEDRIJFSVOERING 20 JANUARI

Op de agenda staat:
•  Bestemmingsplannen:

-  Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening Vresselseweg 
32 *

- Schootsestraat 50, Schijndel
-  Buitengebied Veghel, herziening Pater Vervoortstraat  

ong. *
• 	Verordening	tot	wijziging	financiële	verordening	gemeente	

Meierijstad (2e wijziging)
•  Motie vreemd aan de orde Gemeentebelang Meierijstad: 

Natuurinclusief beleid.

*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 19 januari, 12.00 uur. De 
spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 21 JANUARI

Op de agenda staat:
•  Erfgoedvisie gemeente Meierijstad 2020 – 2030
•  Denkrichting uitvoeringsplan Omnipark Erp. Dit punt wordt 

alleen behandeld als er fysiek wordt vergaderd.

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 januari, 12.00 uur. De 
spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer hierover weten? 
Zie de vergaderstukken op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender. 

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

20 januari:    Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
21 januari:   Commissie Mens en Maatschappij
27 januari:   Raadsvergadering
28 januari:   Raadsvergadering

Iedereen verlangt naar
een leven zonder coronaregels.

Vaccineren is hierin de belangrijkste stap.

Als we ons laten vaccineren, kan corona

niet meer zomaar om zich heen grijpen

en krijgen we stapje voor stapje meer

vrijheid terug.

Het is goed om te weten dat elk vaccin dat straks 

is goedgekeurd op tienduizenden mensen is 

getest. Zo weten we dat het veilig is en ons 

goed beschermt tegen het virus. Een inenting 

beschermt niet alleen jezelf, maar ook je familie, 

vrienden en de kwetsbare mensen om je heen.

Het is begrijpelijk als je vragen hebt.

Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl

Meer weten over
coronavaccinatie?



UIT DE RAAD GELICHT

Vaststelling Erfgoedvisie Meierijstad
In de erfgoedvisie is op hoofdlijnen uitgewerkt hoe door een aantal 
speerpunten invulling gegeven kan worden aan de ambitie om 
monumenten en cultureel erfgoed te behouden en te herstellen. 
Deze speerpunten vormen de basis voor een nog uit te werken 
uitvoeringsprogramma. Voorstel is de Erfgoedvisie vast te stellen.

Erfgoedvisie Meierijstad voor het behoud en herstel van 
monumenten en cultureel erfgoed.

Onderschrijving denkrichting uitvoeringsplan Omnipark 
Erp
Met de onderschrijving van de denkrichting geeft de raad richting 
aan de toekomstige realisatie van een toekomstbestendig 
dorpshart in Erp. Dit vergt grote investeringen waarvoor nog geen 
dekking in de meerjarenbegrotingen is opgenomen. Voorstel is 
om de denkrichting voor het uitvoeringsplan te onderschrijven. 
Dit voorstel wordt alleen behandeld als er fysiek wordt vergaderd.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘harmonisatie di-
verse regelingen-laaghangend fruit (1e tranche)’
Het bestemmingsplan voorziet in het harmoniseren van diverse 
regelingen (laaghangend fruit) binnen de gemeente Meierijstad. 
Dit is ter voorbereiding van de Omgevingswet. Daarbij worden 
eerdere beleidsregels geformaliseerd tot algemeen verbindende 
voorschriften en nieuw ontwikkeld beleid krijgt doorwerking in de 
regelingen. Ook worden de bouwregels en de kruimelregeling 
bekrachtigd via dit parapluplan. Voorstel is het bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen. Dit voorstel stond al eerder op de 
agenda van de raad op 17 december. Als gevolg van de lockdown 
is behandeling doorgeschoven.

Gewijzigde vaststelling overgangsverordening fysieke leef-
omgeving (1e tranche), inclusief wijziging APV en Bouwver-
ordening
Deze verordening is één van de tussenproducten op weg naar 
het	 definitieve	 omgevingsplan.	 In	 deze	 verordening	 worden	
bestaande (delen van) verordeningen gebundeld. 
Een aantal artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening en 
de bouwverordening wordt overgeheveld naar de verordening 
fysieke leefomgeving. Voorstel is om de verordening gewijzigd 
vast te stellen (incl. wijziging APV en Bouwverordening).
Ook dit voorstel stond op de agenda van de raad op 17 december. 
Als gevolg van de lockdown is behandeling doorgeschoven. Het 
voorstel wordt alleen behandeld als er fysiek wordt vergaderd.

INFORMATIE GRIFFIE

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

IDENTITEITSKAART VOORTAAN MET PINCODE 
VOOR DIGID

Vanaf maandag 4 januari 2021 wordt de Nederlandse 
identiteitskaart uitgegeven met een inlogfunctie voor DigiD.
Binnen 5 werkdagen nadat u de nieuwe identiteitskaart hebt 
afgehaald krijgt u per post een brief met pincode van DigiD. 
Daarmee kunt u de inlogfunctie op uw identiteitskaart activeren.

Om uw persoonsgegevens goed te beschermen willen 
organisaties nog meer zekerheid dat de gegevens met de juiste 
persoon worden gedeeld. Inloggen met uw identiteitskaart in de 
DigiD app geeft die extra zekerheid en zorgt voor een goede 
bescherming van uw persoonsgegevens.
U kunt nu op vier manieren inloggen met uw Digid. 
•  Met sms controle
•  Met gebruikersnaam en wachtwoord
•  Met DigiD app
•  Met ID kaart/DigiD app
• Meer informatie over inloggen met uw identiteitskaart vindt u 

op www.digid.nl.

BELASTINGTARIEVEN GEMEENTE MEIERIJSTAD 
EN KOSTEN LEGES 2021

Eind december zijn de nieuwe belastingtarieven en kosten 
van leges van producten van gemeente Meierijstad voor 
2021 vastgesteld. Hierbij  moet u denken aan kosten 
van reis documenten, rijbewijs, kosten van huwelijk, 
gehandicaptenparkeerkaart,	afvalstoffenheffing,	reini	gingsrecht,	
reclamebelasting en toeristenbelasting, aanvraag vergunningen 
etc. Kijk voor meer informatie van de actuele tarieven en leges op 
www.meierijstad.nl/belastingen.

  
INSCHRIJVEN VOOR BOUWKAVELS IN ERP

Vanaf 7 januari tot en met 22 januari 2021 kunnen inwoners van 
Meierijstad of daarbuiten inschrijven voor een kavel, die in plan 
De Bolst te Erp in de verkoop gaan. De kavels zijn bedoeld voor 
het bouwen van een vrijstaande woning.
In dit plan geeft de gemeente 7 kavels uit voor de bouw van 
vrijstaande woningen. In het uitgifteprotocol staat beschreven 
hoe geïnteresseerden zich voor een kavel kunnen inschrijven en 
op welke manier de kavels worden verloot. Het uitgifteprotocol, 
het verkavelingsplan, het inschrijfformulier en de grondprijzen 
kunt u downloaden op www.meierijstad.nl/debolst .
Indien vraag groter dan aanbod vindt op maandag 25 januari een 
loting plaats bij de notaris.
Na de loting zullen wij betrokkenen informeren over het lotnummer 
en de toebedeelde kavel.

MEEPRATEN OVER DE OMGEVINGSVISIE VAN 
MEIERIJSTAD? 

Meierijstad werkt aan een Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft 
hoe we willen dat Meierijstad er in 2030 uitziet en waar we 
aan moeten werken om dat te bereiken in de leefomgeving. 
Met uitgangspunten voor het gebruik van de ruimte, die ervoor 
moeten zorgen dat Meierijstad een aantrekkelijke gemeente 
blijft om te wonen, werken en leven. Daarvoor is het belangrijk 
om nu al na te denken over de leefomgeving in de toekomst en 
keuzes te maken op het gebied van bijvoorbeeld bereikbaarheid, 
wonen, landschap en duurzaamheid. Bij het opstellen van de 
omgevingsvisie gebruikt de gemeente de inbreng van inwoners, 
ondernemers, gemeenteraad en belangenorganisaties.

Digitale inloopavond voor inwoners op 20 januari
Op dit moment hebben we een voorontwerp voor de 
omgevingsvisie klaar. We willen graag van onze inwoners weten 
wat u belangrijk vindt om ons mee te geven voor uw leefomgeving 
en de toekomst van Meierijstad. Op 20 januari is er van 19.00 uur 
tot 21.00 uur een digitale inloopavond waarop u uw inbreng kunt 
geven en vragen kunt stellen.
Het voorontwerp omgevingsvisie en de samenvatting van het 
voorontwerp zijn te vinden op www.meierijstad.nl/omgevingsvisie. 

De gemeenteraad, bedrijven en belangenorganisaties geven via 
andere digitale inloopavonden hun inbreng. 

Aanmelden?
U kunt zich hiervoor aanmelden via 
www.meierijstad.nl/inloopavond.
U krijgt dan een link toegestuurd, zodat u deel kunt nemen aan 
deze inloopavond.
Als 20 januari u niet past, kunt u uw inbreng of vragen ook 
mailen	naar	 info@meierijstad.nl	onder	vermelding	van	 ‘inbreng	
voorontwerp omgevingsvisie’.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Marterweide 5 te Veghel uitbreiden van een woning
Dennelaar 17 te Veghel verbouwen van een woning
Lambertshoeve 
ongenummerd (kavel 1) 
te Veghel

bouwen van een woning

Grooteakker (kavel 10)  
te Veghel

bouwen van een woonhuis

De Scheifelaar ong (571) 
te Veghel

bouwen van een woonhuis en het 
anleggen van een inrit

De Scheifelaar ong 
(524)  te Veghel

bouwen van een woonhuis en het 
aanleggen van een inrit

Achterbolst 
(ongenummerd 32) te 
Erp

bouwen van een woonhuis

Herteweide 21 te Veghel realiseren van een schuine kap op 
de garage

Vorstenbosscheweg 11A 
te Veghel

bouwen van een woning  (wijziging 
op reeds verleende vergunning)

Ham/Evertshoeve 
Veghels Buiten 
ongenummerd

bouwen van twee woningen

Past. van Haarenstraat 
83B te Veghel

bouwen van een woonhuis

Heuvelberg 20 te Erp veranderen van de veebezetting
Kapelstraat	(‘t	Veldje	
kavel 09 ) te Erp

bouwen van een woning

Doornhoek 4005 te 
Veghel

bouwen van magazijnstellingen

Meerbosweg 25 te Erp omzetten/wijzigen agrarische 
bedrijfswoning in een niet-
agrarische bedrijfswoning

Kraanmeer 7 A te Erp bouwen van een garage met 
carport

Turfven 29 te Veghel aanbouwen van een leefkeuken
Rijksweg 8 te Veghel slopen van bijgebouwen
Grooteakker 
ongenummerd te Veghel

plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

Keldonkseweg 8 te Erp 22 en 23 mei 2021 - 7TH Sunday 
Festival

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Dobbelsteenplein 
2,2a,2b,2c, 2d  te 
Veghel

transformeren van een winkel naar 
5 appartementen

Pentelstraat 30 te Erp verbouwen van een woning en 
bijgebouw

Bosstraat 4 te Erp verbouwen van een woonhuis
Vaansingel 4 te Erp verbouwen van een woning
Dr. Schaepmanlaan 16 
te Veghel

uitbreiden van de entree

Schansoord 30  te Erp verbouwen van een woning
Schansoord 28 te Erp verbouwen van een woning
Schansoord 60 te Erp verbouwen van een serre
De Scheifelaar 401 tot 
en met 404  te Veghel

wijzigen van omgevingsvergunning 
bouwen van parkvilla’s

Beatrixsingel 1 A te 
Veghel

kappen van vier bomen

De Amert 605 te Veghel realiseren van een 
vaccinatielocatie

VERDAGINGSBESLUITEN

Beukelaar 4 te Veghel verbouwen van een woonhuis

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.

MijnGemeente app
Ziet u een mankement in uw 

woonomgeving? 
Geef het gemakkelijk met uw 

smartphone door. 
Download de gratis MijnGemeente app.

Voorbeelden van meldingen die u met de 
app kunt doen 

• een losliggende stoeptegel
• kapotte verlichting
• zwerfvuil
• vernielingen aan vuilnisbakken of      

(verkeers)paaltjes
• een verstopte straatput
• stankoverlast

Samen zorgen we er zo voor dat de open-
bare ruimte van gemeente Meierijstad 
schoon, heel en veilig blijft.

Locatie
Met uw smartphone geeft u de locatie, 
omschrijving en persoonlijke gegevens 
met een paar simpele handelingen door.

Foto
U kunt een foto meesturen en de locatie via 
uw telefoon doorgeven. De gemeente kan zo 
sneller en beter reageren op meldingen over 
de woonomgeving.

Reactie
Wijzigt de status van de melding? 
Dan ontvangt u een email.

Download de app
De app is beschikbaar voor Android en Apple. 
Voor het doen van een melding hoeft u alleen 
de eerste keer uw persoonsgegevens in de app 
in te voeren.


