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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

VERGADEREN MET CORONAMAATREGELEN

Met ingang van 20 mei komt de raad weer fysiek bijeen in 
het bestuurscentrum. Uiteraard worden de bijeenkomsten 
aangepast aan alle maatregelen, die noodzakelijk zijn binnen de 
anderhalvemetersamenleving.
Vanwege deze maatregelen is er helaas geen mogelijkheid voor 
publiek – met uitzondering van insprekers - om de vergaderingen 
bij te wonen. Belangstellenden kunnen de vergaderingen, zoals 
gebruikelijk, via de livestream 
(www.meierijstad.nl/videoregistraties) volgen. 
Voor actuele informatie kijk op www.meierijstad.nl

TERUGBLIK BEELDVORMENDE AVOND 20 MEI

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: 

AGENDACOMMISSIE 27 MEI

De agendacommissie stelt de vergadercyclus van juni en juli 
vast. De voorlopige agenda’s van de commissies (9, 10 en 17 
juni en 1 juli) en de raad (24 juni en 8 juli) worden hier besproken 
en vastgesteld. De vergaderstukken zijn te vinden op de 
gemeentelijke website. Let u er op dat het om concepten gaat. 
Wijzigingen zijn niet uitgesloten. 

BEELDVORMENDE AVOND 2 JUNI

Op het programma staat:
•  Procesaanpak Omgevingsplan Meierijstad
Hoe ziet de (concept) procesaanpak voor het opstellen van het 
Omgevingsplan er uit? Enkele keuzemogelijkheden worden 
besproken, zodat de raad mede richting kan geven aan het 
proces. Ook kunnen aandachtspunten worden meegegeven, die 
de raad van belang vindt voor de uitvoering. 

•  Integrale verordening Sociaal Domein Meierijstad
De verschillende verordeningen uit de Participatiewet, de Wmo 
2015, de Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 
zijn gecombineerd in één verordening. Niet de wetten en de 
regels zijn leidend in deze verordening, maar de hulpvraag van 
de inwoner. Hoe ziet het concept er uit en hoe wordt de integrale 
verordening voorbereid?

Inspreken
Wilt u op één van deze onderwerpen of een ander onderwerp 
inspreken? Neem dan contact op met de griffie (e-mail griffie@
meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding is mogelijk tot 1 juni, 
12.00 uur. De spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker.

Meepraten?
Belangstellenden kunnen de bijeenkomst, zoals gebruikelijk, via 
de livestream (www.meierijstad.nl/videoregistraties) volgen. 

Tijdens de beeldvormende avond kunnen kijkers thuis vragen 
stellen en/of reageren via een sms of WhatsApp bericht. Het 
telefoonnummer verschijnt tijdens de livestream in beeld. 

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN 
BEDRIJFSVOERING 9 JUNI 

Op het programma staat:
•  Bestemmingsplannen: 

- Pastoor Smitsstraat 19, Olland
- Buitengebied Sint-Oedenrode, Damianenweg 24
-  Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening  

Leunestraat 22
- Hoogstraat 29, Sint-Oedenrode
-  ‘Landelijk gebied Schijndel. Herziening Vier  

Gemalen 9’
- ‘Kom Mariaheide, herziening tennispark De Krekel’
- ‘Veghels Buiten, herziening Ham 4, Veghel’
-  ‘Herziening aanloopstraten en solitaire winkels’ 

(laaghangend fruit)
•  Herontwikkeling gemeentehuis Schijndel
•  Verordening tot wijziging Marktverordening Meierijstad (1e 

wijziging)
•  Krediet herinrichting Markt Sint-Oedenrode
•  Voorkeursscenario Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode 

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 10 JUNI

Op het programma staat:
•  Krediet nieuwbouw Scouting Rooi, Achterpad 3, Sint-

Oedenrode
•  Ruimtelijk/functioneel programma van eisen MFA De 

Groene Long Sint-Oedenrode
•  Jaarverslag 2020, begroting 2022-2025 en overige financiële 

documenten WSD Partnership gemeenten en IBN 
•  Addendum woonvisie en instrumenten voor verbeteren regie 

op woningbouw

Let u er op dat het om een concept gaat. Wijzigingen zijn niet uit 
te sluiten. Voor de actuele stand van zaken: zie www.meierijstad.
nl/vergaderkalender. 

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). 
•  Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering: 

aanmelding is mogelijk tot 8 juni, 12.00 uur. 
•  Commissie Mens en Maatschappij: aanmelding is mogelijk 

tot 9 juni, 12.00 uur. 

De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

DOE OOK HET TUINHEK EN DE SCHUUR OP SLOT

Sinds we te maken hebben met corona, werken veel mensen 
thuis. Mogelijk is dat een verklaring voor het feit dat er landelijk 
de laatste tijd een stijging te zien is in de inbraken in schuurtjes, 
tuinhuisjes en garages. Dat terwijl deze vaak veel slechter 
beveiligd zijn, en toch vol staan met waardevolle spullen.
 
Wij geven u graag enkele tips:

•  Zorg voor goede buitenverlichting
Inbrekers houden niet van licht, dus we adviseren u 
goede buitenverlichting te monteren, bijvoorbeeld met een 
bewegingssensor. 

•  Snoeien van struiken
Ook is het verstandig de struiken rondom uw huis kort te snoeien 
zodat uw huis voor buren en voorbijgangers goed te zien is.

• Zorg dat er niet in te gluren is
Veel schuren hebben kleine raampjes, zodat er licht naar binnen 
kan schijnen. Dit is voor dieven een uitgelezen mogelijkheid 
om even te spieken of er iets te halen valt. Kijk daarom of u 
bijvoorbeeld een gordijn voor dit raam kunt hangen. 

•  Plaats anti-inbraakstrips 
Anti-inbraakstrips zijn heel succesvol in het voorkomen van 
inbraken. Anti-inbraakstrips zijn metalen strips, waarvan de ene 
helft aan de deur vastzit en de andere helft aan het kozijn. Deze 
strips vallen in elkaar op het moment dat u de deur sluit, waardoor 
er geen naad meer zichtbaar is om mee te ‘flipperen’. 

•  Een goed slot
Het klinkt vanzelfsprekend: zet een goed slot op de deur en u 
voorkomt inbraken. Maar weet u wat een goed slot precies is? 
Inbrekers komen bijvoorbeeld vaak binnen door een deur in te 
trappen. Dan volstaat een slot op ‘sleutelhoogte’ meestal niet. 
Denk dus ook eens aan een (extra) slot op kniehoogte. Dit maakt 
het inbrekers haast onmogelijk om een deur in te trappen. 
Ziet u een verdachte situatie of is er bij u ingebroken, bel dan met 
de politie: 0900-8844. Indien u op heterdaad inbrekers betrapt, 
bel dan met 112.
 

ONTWERPWIJZIGINGSPLAN MOLENDIJK-NOORD 
60 B SCHIJNDEL

Het ontwerpwijzigingsplan Molendijk-noord 60b te Schijndel, 
ligt met ingang van vrijdag 21 mei tot en met donderdag 1 juli 
2021 ter inzage in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel. 
Tevens is het ontwerpwijzigingsplan elektronisch raadpleegbaar 
via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het ontwerpwijzigingsplan maakt de vestiging van een 
productiegerichte paardenhouderij op deze locatie mogelijk. In 
samenhang met deze functieverandering wordt het bouwvlak 
verkleind en vindt een vormverandering plaats. 

Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het 
ontwerpwijzigingsplan kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.

GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
IEPENLAAN 4 VEGHEL

Het bestemmingsplan ‘Iepenlaan 4 Veghel’ is op 29 april 2021 
gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. 

In het kader van het bestemmingsplan ‘Iepenlaan 4, Veghel’ 
hebben burgemeester en wethouders van Meierijstad conform 
artikel 110a van de Wet geluidhinder een besluit hogere waarde 
Wet geluidhinder (Wgh) vastgesteld van 57 dB, voor enkele 
woningen die aan de Iepenlaan 4 in Veghel en direct daarachter 
zijn gelegen. De voorkeursgrenswaarde voor de ten hoogste 
toelaatbare geluidsbelasting wordt zodoende met maximaal 9 dB 
overschreden.



Initiatiefnemer, is voornemens om de locatie van het voormalige 
kantoor aan de Iepenlaan 4 in Veghel te herontwikkelen tot 
woningbouw. De bestaande bebouwing zal worden gesloopt 
en daarvoor in de plaats zullen 16 sociale huurwoningen 
worden gerealiseerd. De woningen bestaan uit 16 boven- en 
benedenwoningen die worden opgericht in 2 hoofdbouwmassa’s. 

Het vastgesteld bestemmingsplan en het besluit hogere waarde 
Wet geluidhinder (Wgh) liggen met ingang van donderdag 27 mei 
tot en met woensdag 7 juli 2021 ter inzage in het gemeentehuis, 
Stadhuisplein 1 te Veghel. Tevens is het bestemmingsplan 
elektronisch raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl

Voor de aangebrachte wijzigingen en de mogelijkheid om beroep 
in te stellen tegen het bestemmingsplan en het besluit hogere 
waarde Wet geluidhinder (Wgh) kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.

OPROEP AAN SPORTVERENIGINGEN IN 
MEIERIJSTAD: VUL DE VERENIGINGSSCAN IN! 

Afgelopen week hebben de besturen van sportverenigingen in 
Meierijstad een uitnodiging voor deelname ontvangen voor de 
verenigingsscan.
De scan is een schriftelijke vragenlijst en gaat over de ambities, 
knelpunten en hulpvragen van sportverenigingen. Aan de hand 
van vijf thema’s (leden, kader, accommodatie, financiën en 
beleid) wordt de organisatiekracht in beeld gebracht. 
De verenigingsscan wordt uitgevoerd door het Mulier Instituut, 
een onafhankelijk onderzoeksinstituut. 
De gemeente wil deze verenigingsscan van harte aanbevelen om 
in te vullen, zodat wij de sportverenigingen op de juiste manier, 
waar mogelijk, kunnen ondersteunen.

De uitkomsten van het onderzoek worden in de loop van de zomer 
bekend, waarna de gemeente in gesprek gaat met verenigingen 
over de resultaten en specifieke vraagstukken. 

INFORMATIEBIJEENKOMST ONTWIKKELING ‘DE BOLST’ 
IN ERP OP 11 JUNI

De Bolst in Erp is een wijk in ontwikkeling. De wijk begint al 
aardig vorm te krijgen, maar is nog niet af. Er gaat opnieuw volop 
gebouwd worden en er komt een groot park in de wijk. 

Op vrijdagmiddag 11 juni organiseren we als gemeente 
samen met projectontwikkelaar VOF De Bolst (Janssen de 
Jong Projectontwikkeling en BPD Ontwikkeling) en AREA een 
bijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in wijk De Bolst in 
Erp. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de aanwezigen informatie 
over de woningen die er nog gerealiseerd  gaan worden en over 
de openbare inrichting. 
Ook willen we deze middag graag horen wat de ideeën zijn voor 
de inrichting van het park, als input voor het ontwerp wat we gaan 
maken.

Ben u geïnteresseerd om deze informatiemiddag bij te wonen? 
Meld u dan aan via  www.meierijstad.nl/aanmeldendebolst. U 
kunt uw beschikbaarheid doorgeven en u krijgt dan een reactie op 
welke tijd u tussen 15.00 uur en 19.00 uur ingedeeld bent, om zo 
de drukte te kunnen spreiden vanwege de coronamaatregelen. 
De bijeenkomst vindt buiten plaats aan het einde van de 
Horstakker in Erp.

U kunt zich tot uiterlijk 6 juni aanmelden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Linda Verheggen van 
gemeente Meierijstad. Zij is bereikbaar via 0413-381000.

ONDERHOUD MILIEUSTRAAT SCHIJNDEL

Volgende week wordt de deklaag van het asfalt op de milieustraat 
en gemeentewerf in Schijndel vervangen. De werkzaamheden 
starten maandag 30 mei en worden dinsdag 8 juni afgerond. 
Tijdens de werkzaamheden blijft de milieustraat gewoon open 
voor bezoekers op de normale openingstijden. Wij adviseren u, 
op 3 en 5 juni het bezoek aan de milieustraat in Schijndel te mijden 
of gebruik te maken van een van de milieustraten in Veghel of 
Sint-Oedenrode. Op 4 juni zijn alle miliieustraten gesloten.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN VRIJDAG 4 JUNI 

Op 4 juni zijn onze dienstverleningscentra en milieustraten 
gesloten. 
Het dienstverleningscentrum in Veghel is wel geopend van 9.00 
- 10.00 uur voor aangiften geboorte en overlijden. 

Voor de normale openingstijden verwijzen wij u naar
www.meierijstad.nl/openingstijden.

Download de app

AfvalWijzer app
Alle inzameldata op je mobiel

Download de app
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U ziet wanneer het 
afval wordt ingezameld 

Stel een herinnering in 
voor de ophaaldag

VOORLOPIGE AANWIJZINGEN WET VOORKEURSRECHT 
GEMEENTEN

Met de besluiten van 18 mei 2021 heeft het college van 
burgemeester en wethouders voorlopige voorkeursrechten 
gevestigd in twee gebieden in Schijndel en Sint-Oedenrode. 
In Schijndel gaat het om percelen in het noordwesten van 
Schijndel, gelegen tussen de Boschweg en de Olieëindsestraat 
en rondom de Weidonk. In Sint-Oedenrode betreft het percelen 
gelegen ten noorden van de Noordelijke Randweg, rondom de 
Heikampenweg, Kampenweg en Langesteeg. 

Deze percelen wordt een niet-agrarische bestemming zijnde 
“wonen met bijbehorende voorzieningen” toebedacht en het 
huidige gebruik wijkt af van de toebedachte bestemming.
Het besluit van het college is op 20 mei jl. gepubliceerd in de 
Staatscourant en het Gemeenteblad en is op 21 mei jl. in werking 
getreden. Het besluit ligt vanaf 21 mei jl. zes weken ter inzage 
in het gemeentehuis in Veghel. Gedurende deze termijn hebben 
belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
www.meierijstad.nl/actieplanwoningbouw.

INSCHRIJVING STANDPLAATSVERGUNNING 
OLIEBOLLENKRAAM

De mogelijkheid is geopend om in te schrijven op een standplaats 
voor de verkoop van oliebollen in de periode november-december. 
Inschrijven kan door het formulier ‘standplaatsvergunning 
oliebollenkraam hoogseizoen’ op onze site in te vullen vóór 1 juni 
2021. 

Het inschrijfformulier en aanvullende informatie kunt u vinden op 
www.meierijstad.nl/oliebollenkraam. 

TIJDELIJKE ONDERSTEUNING NOODZAKELIJKE 
KOSTEN (TONK)

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. 
Deze ondersteuning is van toepassing als u te weinig inkomen 
heeft als gevolg van de coronamaatregelen voor het betalen van 
uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheekrente. 
En waarvoor andere regelingen zoals Huurtoeslag van de 
Belastingdienst niet of onvoldoende soelaas bieden. 

U kunt de TONK-uitkering alléén aanvragen als u door de corona-
crisis in financiële problemen bent gekomen en uw woonkosten 
niet meer kunt betalen. Een tegemoetkoming TONK kan mogelijk 
zijn, bijv:

•  Als u nog wel inkomen uit werk heeft, maar ook te maken 
heeft met een hoge terugval in inkomsten. Dit kunnen 
zelfstandigen zijn die veel van hun opdrachten zien 
verdwijnen, of flexwerkers die plotseling minder worden 
opgeroepen of werkenden die kortdurend vanwege corona 
inkomsten mislopen.  

•  Voor werkenden die terugvallen op een (minimum) uitkering 
vanwege de corona-crisis en daardoor flink achteruitgaan 
in inkomsten, zodat zij hun woonlasten niet meer kunnen 
voldoen.  

•  Als u of uw partner geen inkomen uit werk meer heeft en 
ook geen recht op een uitkering. Bijv. zelfstandigen die 
hun opdrachten ineens zien teruglopen of die door de 
partnertoets ook geen recht hebben op de Tozo uitkering 
van het Kabinet. 

Hoe aanvragen?
Om de TONK-uitkering aan te vragen moet u het aanvraag-
formulier invullen. Dat vindt u op www.meierijstad.nl/tonk. Kunt u 
het formulier niet goed invullen en verzenden? En denkt u dat u 
wel recht hebt op TONK? Stuur dan een mail naar 
tonk@meierijstad.nl. Wij nemen dan contact met u op. 

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Hurkske 6 te Erp verbouwen van een woning
Pater van den Elsenlaan 
ongenummerd 

bouwen van een bedrijfsgebouw

Meijerijgaarde 7 transformeren van kantoorruimte 
naar 8 appartementen

Kapelstraat 16 plaatsen van een woonunit
Kapelstraat 3 renoveren van een dak
De Scheifelaar 
ongenummerd

aanleggen van een inrit 

Zondveldstraat 6A omzetten van een bedrijfswoning 
naar een plattelandswoning

Veulenweide 7 plaatsen van een overkapping
N279/Bosscheweg verleggen van de gasleiding

Evenementenvergunning
Heesakker 12 te Erp 28 en 29 augustus 2021 - Het 

Verzet Festival

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Eisenhowerweg 4 Brandveiligheid EDC-gebouw 

Vanderlande
De Scheifelaar 558A bouwen van een woning
Dorshout 6 verbouwen van een woning
Lage Landstraat 6A en 
Binnenveld 12 t/m 20 

bouwen van twee 
bedrijfsgebouwen

Saffraanveld 10 bouwen van een overkapping 
inclusief schuurtje

Lavendellaar 21 verbouwen van een woonhuis en 
realiseren van een overkapping

Populierlaan 74 verbouwen van een woonhuis
Stadhuisplein 47 realiseren van een 

orthodontistenpraktijk en entree

Standplaatsvergunning
Leo van der 
Weijdenstraat 

standplaatsvergunning Chick’n 
Grill voor de verkoop van grill- en 
kipproducten

VERDAGINGSBESLUITEN

Beatrixsingel 1C oprichten van 6 appartementen

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

Kraanmeer 15 te Erp veranderen van activiteiten met 
o.a. kaasmakerij en kaaswinkel en 
verandering van veestapel        

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.


