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TERUGBLIK COMMISSIES 11 JUNI 2020

Op 11 juni zijn de onderwerpen voor de raadsvergadering van 25 
juni in de commissies behandeld. De commissies hebben advies 
uitgebracht over hoe de agendapunten in de raad te behandelen 
(hamer- of bespreekstuk). 
Bent u benieuwd hoe de vergaderingen zijn verlopen? U 
kunt de vergaderingen terugkijken via www.meierijstad.
nl/videoregistraties. Bij het terugkijken kunt u kiezen voor 
automatische ondertiteling. 

RAADSVERGADERING 25 JUNI 2020

De raad neemt op 25 juni een besluit over de onderwerpen die op 
11 juni in de commissies zijn behandeld.

Op de agenda staan:

Benoeming burgercommissielid
Voorstel is om mevrouw Gloudemans –op voordracht van de 
fractie HIER- te benoemen tot burgercommissielid.

Hamerstukken
• Vaststelling Masterplan herbestemming Kloostercomplex 

Zusters Franciscanessen Veghel
• Vaststelling beleidsregels intern klachtrecht voor raad en 

griffi e Meierijstad 2020
• Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, 

herziening Pater van den Elsenlaan 15’
• Beschikbaarstelling uitvoeringskredieten openbaar gebied 

2020
• Beschikbaarstelling krediet vervanging kunstgrasvelden S.V. 

Avanti’31 en R.K.S.V. W.E.C.
• Beschikbaarstelling krediet aanpassingen zwembad De 

Molen Hey

Bespreekstukken
• Instemming zienswijze ontwerpbegroting 2021 

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
• Beschikbaarstelling krediet bouw zwembaden in Sint-

Oedenrode en Veghel
• Beschikbaarstelling krediet vervangende nieuwbouw Petrus 

en Paulusschool Eerde
• Besluitvorming instrumenten verbeteren woningbouwregie
• Motie vreemd aan de orde Lokaal Meierijstad: ‘Onderzoek 

naar consequenties vrijstelling bouw- en omgevingsleges 
non-profi t instellingen in Meierijstad’

• Motie vreemd aan de orde D66: Ondersteuning kwetsbare 
leerlingen/studenten

• Motie vreemd aan de orde PvdA, Hart, SP, D66: Opvang 
alleenstaande vluchtelingenkinderen. 

Uit de raad gelicht 

Instrumenten verbeteren woningbouwregie
Om woningbouwversnelling te realiseren is het voorstel om:
• de compensatieregeling voor sociale woningbouw vast te 

stellen;
• een vereveningsreserve sociale woningbouw in te stellen;
• de eerder vastgestelde woonvisie als sectorale 

structuurvisie vast te stellen;  
• in te stemmen met tijdelijke/fl exibele inhuur.

Uitvoeringskredieten openbaar gebied 2020
Voorstel is om voor 2020 een aantal uitvoeringskredieten 
beschikbaar te stellen. 
Het betreft: 
- vervanging wegen;
- uniformering verkeersmaatregelen;
- uitvoeringsplan mobiliteit;
- groenrenovatie.
Verder wordt voorgesteld om het krediet ‘Uniformering mobiliteit 
2020’ op te hogen.

COMMISSIEVERGADERING 23 JUNI 

Gezamenlijke commissie Ruimte, Economie en 
Bedrijfsvoering / Mens en Maatschappij 
Op de agenda staat:
• Jaarverslag en jaarrekening 2019 gemeente Meierijstad
• 1e Bestuursrapportage 2020 en daarbij behorende 

begrotingswijzigingen 2020
• Kaderbrief 2021

Wilt u inspreken over een van deze onderwerpen?
Meldt u dan aan bij de griffi e voor het spreekrecht. Aanmelding is 
mogelijk tot 22 juni, 12.00 uur.

Raadsvergadering 2 juli 
De raad neemt op 2 juli een besluit over de onderwerpen die op 
23 juni in de gezamenlijke commissie worden behandeld. 
Voor de actuele stand van zaken: zie www.meierijstad.nl/
vergaderkalender. 

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? 
Kijk dan bij de vergaderstukken op www.meierijstad.nl/
vergaderkalender.

DIGITAAL VERGADEREN/LIVE STREAM

In verband met de Coronacrisis heeft de agendacommissie 
besloten om tot aan het zomerreces digitaal te vergaderen. U kunt 
de vergaderingen, met uitzondering van de agendacommissie, 
wel digitaal volgen via www.meierijstad.nl/videoregistraties.
U kunt de vergaderingen ook terugkijken. Bij het terugkijken, kunt 
u kiezen voor automatische ondertiteling. 

Vergaderdata in de komende periode
23 juni: Gezamenlijke commissievergadering REB/M&M
25 juni: Raadsvergadering
2 juli   : Raadsvergadering (extra)

INFORMATIE GRIFFIE

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

INFORMATIE CORONAVIRUS

BURGERZAKEN IN CORONATIJD: 
DIENSTVERLENING BIJZONDER 
PERSOONLIJK EN OP MAAT

Het  zijn tijden waarin de wereld voortdurend verandert. We moeten 
ons aanpassen. Ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo 
op. De mens beweegt mee, de gemeente ook. In technologie en in 
denkwijze. Deze week: burgerzaken in coronatijd.

Veel inwoners van Meierijstad vinden het heel normaal online een 
afspraak te maken. Ook in de coronatijd blijft dat mogelijk maar 
dat veel zaken bij de afdeling burgerzaken online kunnen dat 
weet niet iedereen. Carola Govers van Burgerzaken vertelt: “Er 
kan steeds meer digitaal. Zoals het aanvragen van een uittreksel, 
een VOG (Verklaring omtrent gedrag) of het doorgeven van een 
verhuizing. Het aanvragen van een rijbewijs of paspoort moet 
persoonlijk, daarvoor moeten we de identiteit vaststellen. 
Waar we van uitgaan is: digitaal waar het kan en persoonlijk 
waar het moet. Dat levert, zeker in coronatijd, veel voordelen 
op. Wanneer inwoners een afspraak hebben gemaakt voor 
een product wat ook digitaal aangevraagd kan worden, bellen 
medewerkers van burgerzaken de klant en helpen met het digitaal 
aanvragen van het product. Binnenkort is het ook mogelijk om 
digitaal je pasgeboren kind aan te geven. We merken dat vaders 
het niet aandurven om naar het gemeentehuis te komen. Daarom 
kun je binnenkort ook online aangifte van geboorte doen. Snel en 
simpel vanuit je kraambed zeg maar.”

“We hebben in corona tijd met klanten meegedacht en ook 
maatwerk geleverd”, gaat Carola verder. Toen iemand te ziek 
was om zijn rijbewijs op te halen, heeft een medewerker die 
aan huis gebracht. De deuren van het gemeentehuis zijn open 
gebleven, we hebben maatregelen genomen om de klant en onze 
medewerkers te beschermen en we hebben er voor gezorgd dat 
de noodzakelijke producten en diensten aangevraagd konden 
worden. Waar we kunnen helpen doen we dat. Medewerkers, 
inwoners en bedrijven, iedereen is bereid om mee te denken. 
Doorpakken en samen de schouders eronder, dan kom je tot 
verassende en innovatieve oplossingen.”

Wist u dat het mogelijk is om berichten van de gemeente 
te ontvangen via mijnoverheid.nl. U hoeft hiervoor alleen 
gemeente Meierijstad aan te vinken in de mijnoverheid app.
  



STANDPLAATS VACANT WEEKMARKT SINT-OEDENRODE 
 
Op de bruisende vrijdagse weekmarkt in Sint-Oedenrode is per 
1 juli 2020 een standplaats vacant van 16 meter. In het kader van 
de branchering kunnen daar op reageren; AGF, Kaas en zuivel, 
Droge worst en slagersproducten, Poelierswaren, Olijven en 
tapenades, Biologische food producten, Friet en snacks, Overige 
etenswaren, Damesmode, Herenmode, Ondermode, Bedmode, 
Modestoffen, overig textiel, Drogisterijartikelen, Schoenen, 
Bijouterieën, Horlogerie/klokken, Huishoudelijke artikelen, 
Speelgoed, Telefoon/computeraccessoires, Diervoeders en 
Overig non-food.
De inschrijfperiode loopt tot en met zondag 21 juni. Bij meerdere 
inschrijvingen gelden de selectie criteria zoals opgenomen in 
Hoofdstuk 2 artikel 5 van de marktverordening Meierijstad 2018. 
Meer informatie hierover kunt u vinden op https://tinyurl.com/
shwkasf.
   
Als u interesse heeft, kunt in inschrijven via een digitaal formulier 
op www.meierijstad.nl/marktplaats.

INVENTARISATIE WAARDEVOLLE EN 
MONUMENTALE BOMEN IN MEIERIJSTAD

Gemeente Meierijstad heeft een nieuw bomenbeleidsplan. Dit 
plan geeft handvaten voor beheer van bomen in onze gemeente. 
We stellen nu een Groene Kaart op. Daarop komen alle bomen 
te staan die alleen gekapt mogen worden als een kapvergunning 
afgegeven is. De Groene Kaart is eind 2020 klaar. In dit kader 
worden de komende weken álle monumentale en waardevolle 
bomen geïnventariseerd door medewerkers van BTL 
Bomendienst. Het kan zijn dat u hen in uw straat aan het werk 
ziet. Ze gaan de bomen bekijken, inmeten en op foto vastleggen.

Werkt u mee?
Sommige oude bomen staan op particuliere grond. Het zou ons 
helpen als we deze bomen ook kunnen inventariseren, mochten 
ze bij u op uw grond staan. Natuurlijk vragen de medewerkers 
van BTL vooraf uw toestemming. Ze bellen dan bij u aan.
We hopen op uw medewerking bij de inventarisatie van ons 
natuurlijk kapitaal. 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Theo Lemmers via 
telefoonnummer: 14 0413.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
“TRENTWEG 27, ERP” 

De gemeenteraad heeft bij besluit van 7 mei 2020 het 
bestemmingsplan  “Trentweg 27, Erp” gewijzigd vastgesteld. 
Het bestemmingsplan voorziet in de herbestemming van de 
locatie Trentweg 27. Het pand met bijbehorende gronden is 
voorheen gebruikt ten behoeve van een veehouderij. In het 
voorgenomen initiatief vormt de planlocatie een plek waar de 
initiatiefnemers samenwonen met zorgbehoevenden, waarbij de 
zorgbehoevenden dagbesteding zal worden aangeboden in de 
vorm van kleinschalige agrarische activiteiten. Het gaat om het 
realiseren van 4 tot 10 plekken.

Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het 
vaststellingsbesluit van de raad, kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.

ONDERZOEK IN DE ONDERGROND VOOR AARDWARMTE

Vanaf deze week tot eind juli 2020 vindt in  Meierijstad 
onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Mogelijke 
weersomstandigheden kunnen deze planning beïnvloeden. Dit is 
een seismisch onderzoek. De onderzoekslijn loopt van Olland 
ten noorden van Sint-Oedenrode en dan verder ten zuiden van 
Zijtaart, Keldonk en Erp. Bewoners en bedrijven in de directe 
omgeving ontvangen hierover een brief aan huis. Seismisch 
onderzoek is een onderdeel van SCAN. Dit landelijke onderzoek 
van de Rijksoverheid verzamelt informatie over de ondergrond 
om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de winning van 
aardwarmte mogelijk is.

Seismisch onderzoek
Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond 
in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende 
aardlagen in beeld te brengen. Wanneer de geluidsgolven 
de grond in worden gebracht, kan in de directe omgeving 
een doffe plof te horen zijn. Van dichtbij kunnen mogelijk 
ook lichte trillingen worden ervaren (alsof een vrachtwagen 

voorbijrijdt). De bewoners en bedrijven in de directe omgeving 
worden altijd voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden 
geïnformeerd. Het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat geeft voor het onderzoek de benodigde vergunning af.   
Kijk voor meer informatie op www.scanaardwarmte.nl.

MEER #VERSPILLINGSVRIJ DOOR 
GOED OM TE GAAN HOUDBAARHEIDSDATUM

De gemeente zet zich samen met de Stichting Samen tegen 
Voedselverspilling in om voedselverspilling tegen te gaan. 
Jaarlijks gooien we 41 kilo voedsel per persoon weg. Dat is zonde 
en dat moet anders. Wist u bijvoorbeeld dat meer dan de helft 
van de Nederlanders het verschil niet kent tussen Ten minste 
Houdbaar Tot (THT) en Te Gebruiken Tot (TGT). 
Door beter om te gaan met de houdbaarheidsdata kan de 
gemiddelde Nederlander elk jaar ongeveer 5 kilo minder voedsel 
verspillen. 

De Tenminste Houdbaar Tot-datum zegt iets over de kwaliteit van 
het product en staat op verpakkingen van producten die niet snel 
bederven, zoals koffie, melk en pasta. 
Tot de THT-datum garandeert de fabrikant een smaakvol product. 
Als de THT-datum verstreken is, kunt u het product vaak nog 
prima eten. Hoe weet u dat? Door uw zintuigen te gebruiken en te 
kijken, ruiken en proeven. Als melk niet zuur ruikt of niet klontert 
kunt u het  gewoon drinken. En pasta of rijst is na het verstrijken 
van de THT-datum vaak nog nét zo lekker als daarvoor. 

De Te Gebruiken Tot-datum staat op verpakkingen van erg 
bederfelijke producten, zoals rauwe kip, versgeperst vruchtensap 
en voorgesneden groenten. De TGT-datum is de laatste dag 
waarop u het product nog veilig kunt eten of drinken, daarna kunt 
u er ziek van worden. Deze producten moet u dus vóór of op de 
TGT-datum gebruiken. Door het product in te vriezen kunt u het 
wel langer bewaren. Het is belangrijk om dit vóór of op de TGT-
datum te doen. Zo voorkomt u verspilling. 

Meer over voedselverspilling kijk op 
www.samentegenvoedselverspilling.nl .

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Janus van den 
Bergstraat 10 te Erp

verbouwen van een woning

Bolstweg 5 A aanvragen van een 
natuurbeschermingswet-
vergunning

Gasthuisstraat 14 plaatsen van een schutting
Morgenstraat 43 te Erp bouwen van een tijdelijk 

mantelzorgverblijf

Oosterbosstraat 4 te Erp verbreden van een inrit
Beukelaar 
ongenummerd 

oprichten van een vrijstaande 
woning

Jan van Galenstraat 63 bouwen van een carport
Krekelshofstraat 21 aanleggen van een nieuwe inrit en 

het veranderen van een bestaande 
inrit

Gasthuisstraat 8 verhuren van een jacuzzi en sauna
Herteweide 17 realiseren van een kap op de 

garage
 
Aanvragen ingetrokken door aanvrager 
Janus van den 
Bergstraat 10 te Erp

verbouwen van een woning

Evenementenvergunning
Erpseweg 9 17 en 18 oktober 2020 - Offroad rit 

Meierijstad

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Abenhoefweg 3A  splitsen van een woonboerderij en 

het bouwen van een bijgebouw
Achterbolst ong. (38) 
kavel E te Erp

bouwen van een woonhuis en het 
aanleggen van een uitweg

Heuvel 11G bouwen van een duurzaam en 
ecologische woning

Melisselaar 1 kappen van drie bomen
Hertog Janplein 1 te Erp kappen van een  boom
Jekschotstraat 15 uitbreiden van een oprit
Johan de Wittstraat 5 verruimen van de entree van een 

woonhuis en het wijzigen van de 
gevel

Langsteeg 2 vervangen van het dak van een 
bijgebouw

Costerweg 2 kappen van een boom
Pater Vic. van 
Heeswijkstraat 2 

realiseren van een inrit

Evenementenvergunning
Markt 31 27 september 2020 - Van Hart tot 

Hart loop

Terrasvergunning
Gemertsedijk 10 te Erp tijdelijke uitbreiding terras De 

Boswachter
Molentiend 19 te Erp tijdelijke uitbreiding terras
Hertog Janplein 20 te 
Erp

tijdelijke uitbreiding terras Cafe 
restaurant van Haandel

Hertog Janplein 20 te 
Erp

tijdeliike extra uitbreiding terras 26 
t/m 28 juni 2020 Cafe restaurant 
Van Haandel

ONTVANGEN MELDINGEN MOBIELE PUINBREKER

Nieuwe Veldenweg 4 melding mobiel breken

ONTVANGEN MELDINGEN 
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Rooseveltlaan 6 oprichten van een groothandel in 
motorcross-onderdelen

Heuvelplein 4 reconditioneren van auto’s

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.


