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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

    

VERGADEREN MET CORONAMAATREGELEN

De gemeenteraad komt 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/
vergaderkalender.

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?

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, herziening - Leunestraat 22 *
- Hoogstraat 29, Sint-Oedenrode *
- ‘Landelijk gebied Schijndel. Herziening Vier    
   Gemalen 9’ *
- ‘Kom Mariaheide, herziening tennispark De Krekel’
- ‘Ruimte voor ruimte Borne ongenummerd’ *
- ‘Veghels Buiten, herziening Ham 4, Veghel’ *
- ‘Herziening aanloopstraten en solitaire winkels’ 
(laaghangend fruit)

• Verordening tot wijziging Marktverordening Meierijstad 
(1e wijziging) *

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

• Motie vreemd aan de orde Hart: Gemeentegrond, schone 
grond

*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 www.meierijstad.nl/
vergaderkalender. 

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 10 JUNI

Op het programma staat:
• Ruimtelijk/functioneel programma van eisen MFA De 

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

documenten WSD 
• Woonvisie 2018 en instrumenten voor verbeteren regie op 

woningbouw

Inspreken
Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Neem dan 
contact op met de griffi e 
(e-mail griffi e@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.

GEZAMENLIJKE COMMISSIE RUIMTE, 
ECONOMIE EN BEDRIJFSVOERING/ 
MENS EN MAATSCHAPPIJ 17 JUNI

Jaarverslag en jaarrekening gemeente Meierijstad 2020
1e bestuursrapportage 2021 en daarbij behorende begrotings-
wijziging 2021

Wilt u inspreken over een van deze onderwerpen?
Meldt u dan aan bij de griffi e voor het spreekrecht. Aanmelding is 
mogelijk tot 16  juni, 12.00 uur.

UIT DE RAAD GELICHT

MFA de Groene Long
De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met het 
ruimtelijk/functioneel programma van eisen voor realisering van 
de multifunctionele accommodatie (MFA) de Groene Long in Sint-
Oedenrode. Deze MFA bestaat uit vervangende nieuwbouw van 
openbare school De Springplank en basisschool De Kienehoef in 
combinatie met vervangende nieuwbouw van (een zaaldeel van) 
sportvoorziening De Kienehoef.

Herinrichting Markt Sint-Oedenrode
De gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de herinrichting van 
de Markt een uitvoeringskrediet van € 2.100.000,- beschikbaar te 
stellen en in te stemmen met het vervolgproces.

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

2 juni:         Beeldvormende avond
9 juni:         Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
                   (REB)
10 juni:       Commissie Mens en Maatschappij (M&M)
17 juni:       Gezamenlijke commissie REB & M&M  
24 juni:       Raadsvergadering
1 juli:          Raadsvergadering Kadernota 2022
8 juli:          Raadsvergadering Kadernota 2022

Kijk voor actuele informatie op www.meierijstad.nl/
vergaderkalender.

1 TOT EN MET 7 JUNI WEEK VAN DE JONGE 
MANTELZORGER

Deze week staat in het teken van Jonge Mantelzorgers. Ongeveer 
een kwart van de jongeren groeit op met iemand in hun directe 
omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische 
kwetsbaarheid, verslaving en/of andere ondersteuningsbehoefte. 
Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, maar ook een grootouder 
of goede buur.
Deze jongeren helpen bijvoorbeeld mee in de fysieke zorg, 
hebben extra huishoudtaken en helpen met het regelen van de 
zorg. Maar daarnaast maken ze zich op jonge leeftijd ook meer 
zorgen dan leeftijdsgenoten en missen ze soms de nodige zorg 
en aandacht voor zichzelf.

Het thema van dit jaar is: ‘Niet te missen!’ 

De campagne Niet te missen! laat zien wat de impact is van 
mantelzorg in het persoonlijke leven van jongeren. Meer 
informatie vindt u op www.weekvandejongemantelzorger.nl.

BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS

Door de bijzonder koude april en koude start van mei, loopt 
de ontwikkeling van de eikenprocessierups weken achter op 
voorgaande jaren. De overlast begint naar verwachting pas in de 
eerste week van juni. Het is onduidelijk wat het effect van de kou 
op de plaagdruk zal zijn. 

Op steeds meer plaatsen worden vanaf begin juni de nesten van 
de eikenprocessierups zichtbaar. De brandharen die dan op de 
rupsen aanwezig zijn gaan meer en meer voor overlast zorgen. 
Dit vraagt extra oplettendheid als u zich in de buurt van eiken 
begeeft. Algemeen geldt dat elk contact met de rupsen en resten 
ervan vermeden moet worden. 



Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met 
eikenprocessierupsen voor goede bedekking van de hals, 
armen en benen en ga niet op de grond zitten. Waarschuw 
kinderen voor het gevaar van de rups. Kies wanneer het 
mogelijk is voor een andere route waar geen of minder 
besmette bomen staan. De routes waar preventief bestreden 
is zijn te vinden op de website van de gemeente. De kans op 
aanwezigheid van de rupsen is hier kleiner.

De meest voorkomende klacht is (ernstige) jeuk. Ook geïrriteerde 
of ontstoken ogen en irritatie van de luchtwegen komen voor. 
Hoe erg de reactie is, is voor iedereen anders. Neem bij ernstige 
klachten contact op met de huisarts.

Om de overlast te beperken start de gemeente met het wegzuigen 
van de rupsen. Het is niet mogelijk, maar ook niet nodig om de 
rups overal te bestrijden. De gemeente stelt daarom prioriteiten 
aan waar de eikenprocessierupsen verwijderd worden. Gebieden 
rondom scholen, speelplekken en plaatsen waar veel mensen 
verblijven, fi etsen of wandelen hebben voorrang. Op plaatsen 
waar de risico’s lager zijn wordt niet bestreden. Zo bieden we 
ruimte aan natuurlijke vijanden om zich te ontwikkelen.

Het omwikkelen van bomen met plastic folie werkt niet tegen de 
eikenprocessierups en wordt sterk afgeraden. Het aanbrengen 
kan zelfs gevaarlijk zijn vanwege achterblijvende brandharen 
op de plasticfolie en het risico van verspreiding van plastic in de 
natuur.

Een melding doen van eikenprocessierups kan via de 
MijnGemeente app of via de website van de gemeente. Geef zo 
nauwkeurig mogelijk de locatie van de besmette boom of bomen 
door. Vermeld de grootte van de nesten (formaat tennisbal, 
voetbal of groter) en het aantal besmette bomen per locatie. Dit 
is belangrijke informatie voor de bestrijding. Bent u zelf eigenaar 
van een boom met eikenprocessierupsen dan bent u ook zelf 
verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen. Dat geldt ook 
voor andere boomeigenaren zoals de Provincie. De gemeente 
treft alleen maatregelen bij haar eigen bomen.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

Op vrijdag 4 juni zijn al 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.

WIJZIGING VAN HET BESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED 
SINT-OEDENRODE‘ VOOR NIEUWENHUIZEN 5 

Het wijzigingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode, wijzigingsplan 
Nieuwenhuizen 5’ ligt met ingang van donderdag 3 juni tot 
en met woensdag 14 juli 2021 voor eenieder ter inzage in 
het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel, gedurende 
openingstijden. Tevens is het wijzigingsplan elektronisch 
raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het wijzigingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode, wijzigingsplan 
Nieuwenhuizen 5’ voorziet in de vormverandering van het 
agrarisch bouwvlak ter plaatse van Nieuwenhuizen 5 te Sint-
Oedenrode ten behoeve van de nieuwbouw van een emissiearme 
melkveestal. Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen 
tegen het vaststellingsbesluit kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.offi cielebekendmakingen.nl. 

BENT U 55+ EN WILT U SPORTIEF BEZIG ZIJN? 

Doe dan mee met Walking Sports voor senioren. Inmiddels zijn al 
120 senioren met “Walking Sports” op verschillende dagen en in 
verschillende varianten lekker actief in de buitenlucht.

Bij Walking Sports wordt gewerkt wordt aan kracht, evenwicht, 
lenigheid en geheugen. De wekelijkse twee uurtjes Walking 

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

Sports bestaan uit ontmoeten, met elkaar koffi edrinken, en 
hierna gevarieerd bewegen onder begeleiding van een bevoegde 
coach. 

Interesse in Walking Sports voor senioren? Wekelijks op 
donderdagochtend organiseren hockeyvereniging Geel-Zwart, 
Gemeente Meierijstad en de PSV Foundation trainingen voor 
senioren vanaf 55+ die graag sportief, met verschillende sporten, 
bezig willen zijn. 

Stuur een mail naar bewegen@meierijstad.nl of kom gezellig 
eens kijken. 
Locatie: Prins Willem Alexander Sportpark 30 in Veghel 
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij: Henry van Alebeek, 
sportcoach Meierijstad 06-11094584.

11 JUNI: INFORMATIEBIJEENKOMST DE BOLST IN ERP

Op vrijdagmiddag 11 juni organiseert de gemeente samen 
met projectontwikkelaar VOF De Bolst (Janssen de Jong 
Projectontwikkeling en BPD Ontwikkeling) 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.
Bent  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.

OPGELET!

Wij ontvangen signalen van inwoners dat zij telefonisch benaderd 
worden onder de naam van het bedrijf “Besparen Kan”. De beller 
probeert inwoners akkoord te laten gaan met een overstap naar 
“Besparen Kan” als energieleverancier. De beller belooft een 
aantrekkelijke verlaging van de energiekosten en vraagt ook naar 
bankgegevens.

Daarbij beweert de beller dat ze een contract hebben met de 
gemeente Meierijstad over energiekosten. Dit is niet waar. 
Gemeente Meierijstad heeft met geen enkele energieleverancier 
afspraken. Wij adviseren u voorzichtig te zijn als u namens 
“Besparen Kan” gebeld wordt. 

AANMELDEN SPORTAWARDS 2020

Graag roepen wij de sportkampioenen op om zich aan te 
melden voor de Sport Awards 2020. Naast het huldigen van 
de kampioenen, wordt er ook een Sport Award uitgereikt aan 
de Sportvrijwilliger van 2020. Eén voor de jeugd en één voor 
volwassenen. 
Tot en met woensdag 30 juni kan iedereen 
in Meierijstad de kampioenen van 2020 
en de sportvrijwilligers aanmelden via 
www.sportawardsmeierijstad.nl. 
Op donderdag 1 juli worden alle 
genomineerde vrijwilligers bekend 
gemaakt en kan iedereen in Meierijstad 
stemmen op zijn of haar favoriet. Dat kan tot en met zondag 5 
september. De kampioenen en de winnende sportvrijwilligers 
worden dit jaar tijdens de Nationale Sportweek van 21 tot en met 
26 september door wethouder Coby van der Pas en Rolf de Jong 
van de Sportraad Meierijstad thuis in het zonnetje gezet.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Taylorweg 6 plaatsen van een overkapping
Noordkade H 2030 realiseren van de activiteit Axe 

throwing in de silo’s
Boterweg 33 te Erp uitbreiden van een melkrundvee 

en emissiearm uitvoeren van een 
stal 

Marshallweg 4 veranderen van de inrichting
Zondveldstraat 11 A slopen van de garage en 

vervangen van het kozijn aan de 
voorzijde van de woning

Udenseweg mast nr. 111 plaatsen van lichtmastreclame
Kampweg 14 te Erp bouwen van een woning met 

bijgebouw en het aanleggen van 2 
inritten

Rectifi catie 
De Bunderstraat 154  
(stond De Bunders 152)

uitbreiden van een woning

Evenementenvergunning
Leinserondweg 21A jeugdvakantiedagen
Goordreef  te Erp Kindervakantieweek Erp-Keldonk-

Boerdonk

VERLEENDE VERGUNINGEN

Omgevingsvergunning
Costerweg 2 uitbreiden van een bedrijfspand
De Horstjens 5 oprichten van een kantoor
De Scheifelaar 522 plaatsen van een tijdelijke 

woonunit
De Scheifelaar 
ongenummerd (581) 

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Ds. Talmastraat 14 vervangen van een haag door een 
hekwerk

Standplaatsvergunning
Past. Clercxstraat 30 mei 2021 incidentele 

standplaatsvergunning voor snoep
Past. Clercxstraat 30 mei 2021 incidentele 

standplaatsvergunning voor 
oliebollen

VERDAGINGSBESLUITEN

Kapelstraat (‘t Veldje 
kavel 10 ) te Erp

bouwen van een woning

Heuvel 11 C bouwen van een woning
Dominicus van 
Ophovenstr 67 

bouwen van een carport aan de 
garage

Verlengde Noordkade 
ongenummerd 

realiseren van een café en 
uitbreiden Siemei

Trentweg 50 te Erp verbouwen van een woning
Trentweg 52 te Erp verbouwen van een woning
Anemonenstraat 8 uitbreiden van een woning

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER

Cruijgenstraat 3 te Erp Uitbreiding Albert Heijn supermarkt

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.overuwbuurt.overheid.nl.


