
3 Kolommen  van 91,3 mm breed
Lettertype Arial Regular

Platte tekst 9 pt 
interlinie 12 pt

Subkop Arial Regular 9 pt interlinie 13  hoofdletter 
achtergrond blauw zoals voorbeeld

BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD      

NIEUWS UIT DE RAAD 

NIEUWS UIT DE BUURT 

VRAAG VAN DE WEEK

OVERIG NIEUWS

GEMEENTE MEIERIJSTAD
Stadhuisplein 1    www.meierijstad.nl
5461 KN Veghel    info@meierijstad.nl
tel:  14 0413        @gemeentemeierijstad
Voor storingen kunt u       @GemMeierijstad 
bellen 14-0413       @gemeentemeierijstad

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

VERGADEREN MET CORONAMAATREGELEN

Vanwege de huidige coronamaatregelen is er helaas nog 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 en ook terugkijken. 

RAADSVERGADERING 8 JULI

Deze vergadering staat wederom in het teken van de kadernota 
2022 en meerjarenraming 2023-2025.  

Op 1 juli was de eerste termijn. Op 8 juli is de tweede termijn. 
De raad behandelt dan de ingediende amendementen en moties. 
Aansluitend is het aan het college om hierop te reageren en volgt 
besluitvorming.

BEELDVORMENDE AVOND 15 JULI

De Beeldvormende avond start – net als de raadsvergadering - 
om 19.30 uur. 

Op het programma staat:
• Ontwikkelingen Noordkade Veghel
Na een terugblik volgt informatie over de huidige stand van zaken 
en toekomstige ontwikkelingen. Na afloop van de presentatie is 
er gelegenheid om hierover vragen te stellen. 

Spreekrecht
Aanmelding voor het spreekrecht is mogelijk tot 14 juli, 12.00 uur. 
Dit kan alleen over het geagendeerde onderwerp (Ontwikkelingen 
Noordkade Veghel). Maximale spreektijd is vijf minuten per 
inspreker; de gezamenlijke spreektijd is 30 minuten. 

Voor de kijkers thuis is er ook de mogelijkheid om via sms of 
WhatsApp vragen te stellen. Bij aanvang van de bijeenkomst 
wordt hiervoor een telefoonnummer op het scherm getoond. 

INFORMATIE GRIFFIE

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de griffie, 
telefoon 14 0413 of e-mail griffie@meierijstad.nl.

VERKEERSMAATREGELEN KERMIS SCHIJNDEL

In verband met de kermis is een verkeersomleiding ingesteld 
voor het doorgaand verkeer vanaf de Kluisstraat naar de Deken 
Baekersstraat en vanaf de Steeg naar Kerkendijk.
De maatregel geldt van zaterdag 10 juli om 12.00 uur tot en met 
donderdagochtend 15 juli 2021 07.00 uur.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS EN
NEVENVESTIGINGEN

Vanaf 7 juli opent het RAADhuis in Schijndel voor het publiek. 
Het KCC en de afdeling burgerzaken is dan iedere woensdag van 
10.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur geopend. 
Per abuis is vorige week in deze krant een regel weggevallen in 
het overzicht van de openingstijden voor wat betreft de vrijdag.

Hierbij het complete overzicht van de openingstijden van het 
gemeentehuis en de nevenvestigingen:

Dag Gemeente
huis

Neven
vestiging

Neven
vestiging    

Telefo
nisch 

 Veghel Sint 
Oedenrode

Schijndel bereikbaar

Maandag 8.30 - 
17.00 uur

8.30 - 20.00 
uur

gesloten 9.00 - 17.00 
uur

Dinsdag 8.30 -  
17.00 uur

gesloten gesloten 9.00 - 17.00 
uur

Woensdag 8.30 - 
17.00 uur

gesloten 10.00 - 
17.00 uur

9.00 - 17.00 
uur

Donderdag 8.30 - 20.00 
uur

8.30 -
12.30 uur

gesloten 9.00 - 17.00 
uur

Vrijdag 8.30 - 12.30 
uur

gesloten 10.00 - 
20.00 uur

9.00 - 12.30 
uur

ELEKTRISCHE DEELAUTO’S VOOR GEMEENTE
MEIERIJSTAD

Voortaan kunt u elektrische witte auto’s door de straten van 
Meierijstad zien rijden. Medewerkers van de gemeente gebruiken 
deze deelauto’s als ze op pad gaan voor het werk. In totaal zijn 
er 8 deelauto’s voor dienstreizen; 4 ervan zijn nu vervangen door 
witte elektrische exemplaren.
In totaal bevat het wagenpark van de eigen buitendienst zo’n 
35 voertuigen (denk aan vrachtwagens, bestelbusjes, kranen 
en strooiwagens). 12 kleine bestelauto’s zijn al vervangen door 
elektrische. En sinds begin maart rijdt de eerste vrachtwagen 
voor huisvuilinzameling door van Kaathoven in de gemeente 
rond.

MELD U VOOR 14 JULI AAN VOOR DE WORLD
CLEANUP DAY 2021 ! 

                                                                                    
Op woensdag 15 en zaterdag 18 september kunt u meedoen aan 
de grootste opschoonactie van het jaar. 
Op World Cleanup Day ruimen we samen en overal in de wereld 
zwerfafval op. Het is een dag waarop iedereen samen met hun 
buren, vereniging, de sportclub, school of collega’s hun buurt 
schoonmaken. 

Zo doet u  mee
•  Meld de schoonmaakactie aan via het aanmeldformulier op 

www.meierijstad.nl/cleanupday
•  Ontvang gratis opruimmaterialen, zoals handschoen, 

veiligheidshesjes, knijpers en afval zakken
•  Nodig zo veel mogelijk deelnemers uit
•  Ga samen aan de slag
•  We halen we het zwerfafval gratis voor u op.
Doe mee en meld de school, (buurt) vereniging, club, 
vriendengroep of bedrijf vóór 14 juli a.s. aan. Tijdens het opruimen 
hanteren we de richtlijnen van het RIVM.

KERMIS SCHIJNDEL

15 JULI: INFORMATIEAVOND MEIERIJSTAD
AARDGASVRIJ

Op donderdag 15 juli organiseert de gemeente een digitale 
informatieavond over Meierijstad Aardgasvrij. 

Deze avond is bedoeld voor inwoners van Eerde, Plein 1 
en 3 in Schijndel, Hulzebraak in Schijndel, Oranjewijk en 
Dorsveld in Veghel, De Bunders (Laren en Donken) in Veghel 
en De Scheifelaar in Veghel. 
Andere geïnteresseerden zijn ook welkom om aan te sluiten.

KERMIS IN SCHIJNDEL 
VAN ZATERDAG 10 JULI TOT EN MET 

WOENSDAG 14 JULI A.S.

De kermis in Schijndel gaat dit jaar door met 
24 attracties op het evenemententerrein de Steeg.
Dit jaar is de kermis weer anders dan normaal. 
Zowel in de attracties als op het kermisterrein 
worden diverse maatregelen getroffen in verband 
met corona. Het terrein heeft een centrale 
toegang, een verplichte looproute, meerdere 
hygiënepunten en een bemande toiletvoorziening. 
Bezoekers kunnen gebruik maken van een 
onbewaakte fietsenstalling tegenover de ingang 
van het kermisterrein.
Ook op de kermis gelden de basisregels; 
bezoekers moeten dus anderhalve meter afstand 
houden van elkaar.
De openingstijden zijn op zaterdag en zondag 
van 13.00 uur – 00.00 uur en op maandag tot en 
met woensdag van 14.00 uur – 00.00 uur.

Wij wensen jong en oud heel veel plezier op 
de Schijndelse kermis!



Meierijstad Aardgasvrij
In het plan meierijstad Aardgasvrij kijken we 
hoe we in de toekomst gebouwen kunnen 
verwarmen. We bekijken ook in welke wijken 
of dorpen we het beste kunnen beginnen. 
Zes wijken of dorpen zijn nog in beeld om 
‘startwijk’ te worden. In een startwijk onderzoeken we als eerste 
of we rond 2030 van het aardgas af kunnen. We praten daar nu 
over met de wijk- en dorpsraden.

Informatieavond
Om inwoners te informeren over de stand van zaken en het 
proces, organiseren we op donderdag 15 juli een digitale 
informatieavond. Deze avond is speciaal bedoeld voor inwoners 
van de zes wijken die misschien startwijk worden. We beginnen 
om 19.00 uur beginnen en verwachten rond 20.30 uur klaar te 
zijn. De avond is digitaal en vindt plaats via Zoom. Aanmelden kan 
via de website van de gemeente: www.meierijstad.nl/aardgasvrij. 
Daar is ook alle informatie te vinden over dit project.

TER INZAGE ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
DORPSHART EERDE 

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Dorpshart Eerde’ te Veghel ligt ter 
inzage van donderdag 8 juli tot donderdag 19 augustus 2021 in 
het gemeentehuis in Veghel. Het plan betreft de herbestemming 
van een deel van de Heilige Antonius Abtkerk en de nieuwbouw 
van een school, kinderopvang en appartementen in de kern Eerde. 
De kerk wordt opgedeeld in twee delen. De kapel van de kerk blijft 
voorlopig in functie voor gelovigen. Het overige deel wordt ingericht 
als school. In de kerk worden daarnaast maximaal 3 appartementen 
gerealiseerd. De Petrus Paulusbasisschool wordt deels in de kerk 
en deels in de nieuwe aanbouw aan de kerk gerealiseerd. In het 
kader van dit project wordt ook de voormalige Pastorie herbouwd. 
In totaliteit worden er 14 appartementen gerealiseerd.  
Op het bestemmingsplan is de Crisis- en Herstelwet van 
toepassing aangezien er meer dan 11 woningen zijn gepland. 
Voor de mogelijkheid om een zienswijzen in te stellen tegen het 
ontwerp bestemmingsplan kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.

TER INZAGE: ONTWERP BESTEMMINGSPLAN VLAS
EN GRAAN – STADHUISPLEIN EN DE ONTWERP
OMGEVINGSVERGUNNING VOOR ZWEMBAD
VEGHEL 

Het ontwerp bestemmingsplan “Vlas en Graan – Stadhuisplein, 
deelgebied 1” en de ontwerp omgevingsvergunning voor de 
nieuwbouw van een zwembad aan het Stadhuisplein te Veghel 
liggen ter inzage van donderdag 8 juli tot donderdag 19 augustus 
2021 voor iedereen in het gemeentehuis in Veghel.
Op dit plan is artikel 3.31 Wet ruimtelijke ordening 
(coördinatieregeling) van toepassing. Het overdekte zwembad 
in Veghel aan het Stadhuisplein is versleten en aan vervanging 
toe. Ook de naastgelegen sporthal is verouderd en wordt op 
afzienbare termijn gesloopt. Het bestemmingsplan maakt nu 
alleen de nieuwbouw van het nieuwe zwembad mogelijk, de 
sloop van het huidige zwembad en de sporthal volgen later.
Voor de mogelijkheid om een zienswijzen in te stellen tegen het 
ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning 
kunt u de volledige bekendmaking raadplegen op 
www.officielebekendmakingen.nl.

TER INZAGE: BESTEMMINGSPLAN VEGHELS BUITEN,
HERZIENING HAM 4 VEGHEL

De veehouderij op de locatie Ham 4 in het woongebied Veghels 
Buiten wordt beëindigd in ruil voor woningbouw. Er komen 
in totaal 4 woningen en een parkeerschuur. De bouw van de 
woningen past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Veghels 
Buiten – Erpseweg Zuid 2016’, daarom wordt het plan herzien 
om het mogelijk te maken. De raad heeft op 24 juni 2021 het 
bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.
Van 6 juli tot en met 16 augustus 2021 ligt het plan ter inzage in 
het gemeentehuis in Veghel en is er de mogelijkheid om beroep 
in te stellen tegen het besluit van de raad.
Voor de mogelijkheden om beroep in te stellen op het 
bestemmingsplan kunt u de volledige bekendmaking raadplegen 
op www.officielebekendmakingen.nl.

TER INZAGE: ONTWERP WIJZIGINGSPLAN 
DR. ABRAHAM KUIJPERLAAN 36 VEGHEL 

Het ontwerp wijzigingsplan “Dr. Abraham Kuijperlaan 36” te 
Veghel ligt ter inzage van donderdag 8 juli tot donderdag 19 
augustus 2021 in het gemeentehuis in Veghel.

Initiatiefnemer is voornemens om de locatie van het voormalige 
sportschool te herontwikkelen tot woningbouw. De bestaande 
bebouwing is inmiddels gesloopt en daarvoor in de plaats komen 
15 rijwoningen.
Voor de mogelijkheid om een zienswijzen in te stellen tegen 
het ontwerp wijzigingsplan kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.

TER INZAGE: BESTEMMINGSPLAN HOOGSTRAAT
29, SINT-OEDENRODE

Het bestemmingsplan ‘Hoogstraat 29, Sint-Oedenrode’ is door de 
gemeenteraad bij besluit van 24 juni 2021 gewijzigd vastgesteld 
en ligt van donderdag 8 juli tot en met woensdag 18 augustus 
2021 ter inzage in het gemeentehuis in Veghel. Tevens is het 
bestemmingsplan elektronisch raadpleegbaar via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het bestemmingsplan ‘Hoogstraat 29, Sint-Oedenrode’ voorziet 
in de vestiging van een kleinschalig aannemersbedrijf ter plaatse 
van een VAB-locatie aan de Hoogstraat 29 te Sint-Oedenrode. 
Hiermee wordt in een passende herbestemming van een 
voormalig, reeds in 2002 beëindigd, pluimveebedrijf voorzien. 
In verband met de harmonisatie van de planregels voor het 
buitengebied en een ingekomen zienswijze is het plan gewijzigd 
vastgesteld. Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen 
het raadsbesluit kunt u de volledige bekendmaking raadplegen 
op www.officielebekendmakingen.nl. 

TER INZAGE: BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED
SINT-OEDENRODE, LEUNESTRAAT 22

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening 
Leunestraat 22’ is door de gemeenteraad bij besluit van 24 juni 
2021 vastgesteld en ligt met ingang van donderdag 8 juli tot en 
met woensdag 18 augustus 2021 ter inzage in het gemeentehuis 
in Veghel. Tevens is het bestemmingsplan elektronisch 
raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening 
Leunestraat 22’ voorziet in de herbestemming van een 
bedrijfswoning voor dagrecreatie naar een burgerwoning aan 
de Leunestraat 22 te Sint-Oedenrode, waarbij een deel van de 
voormalige bedrijfsbebouwing blijft behouden voor de stalling 
van materieel voor het beheren en bewerken van (hobbymatig 
gebruikte) agrarische gronden. 
Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het 
raadsbesluit kunt u de volledige bekendmaking raadplegen op 
www.officielebekendmakingen.nl. 

TER INZAGE: BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK
GEBIED, HERZIENING VIER GEMALEN 9 SCHIJNDEL

Het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, herziening Vier Gemalen 
9’ is door de gemeenteraad bij besluit van 24 juni 2021 gewijzigd 
vastgesteld en ligt van donderdag 8 juli tot en met woensdag 18 
augustus 2021 ter inzage in het gemeentehuis in Veghel. Tevens 
is het bestemmingsplan elektronisch raadpleegbaar via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het bestemmingsplan ‘‘Landelijk gebied, herziening Vier 
Gemalen 9’ voorziet in de omschakeling van een voormalige 
stierenhouderij naar een kleinschalig grondverzetbedrijf in 
combinatie met 200 m2 statische opslag aan de Vier Gemalen 9 
te Schijndel. In verband met de harmonisatie van de planregels 
voor het buitengebied en een ingekomen zienswijze is het plan 
gewijzigd vastgesteld. Voor de mogelijkheid om beroep in te 
stellen tegen het raadsbesluit kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl. 

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
De Scheifelaar 
ongenummerd (567)

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Dr. Abraham Kuyperlaan 
ongenummerd

bouwen van 15 nieuwbouw 
woningen

De Houtwal 3C bouwen van een woning
De Scheifelaar 
ongenummerd(527)

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Antoniusstraat 14 A te 
Erp

verbouwen van een woning en 
bouwen van een bijgebouw

Noordkade 5 verbouwen van een bedrijfshal

De Scheifelaar 
ongenummerd (kavel 569)

bouwen van een woning

De Scheifelaar 
ongenummerd ( N2587)

plaatsen van een tijdelijke 
woonvoorziening

De Amert 420 verbouwen van een kantoorpand
Hubertshoeve 6 reeds geplaatste erfafscheiding 

en schapenhekje
Achterbolst 42 (Kavel G) 
te Erp

tijdelijk plaatsen van een 
stacaravan

Geluckweg ong. (10A) te 
Erp

bouwen van een woning

Vlasven 30 uitbreiden van een woning
Krentelaar 15 verbouwen van een woning
Doornhoek 3870 wijzigen van de gevel, 

waaronder het aanbrengen van 
daglichtopeningen

Evenementenvergunning
Noordkade, Hoogstraat, 
Markt en Hoofdstraat

kunstroute Noordkade - Centrum 
Veghel 1 oktober 

Keldonkseweg te Erp 16 en 17 juli Het Blauwe Uur

VERLEENDE VERGUNINGEN

Omgevingsvergunning
Boekelseweg 23 te Erp wijzigen van een bouw/luchtwasser 
Achterbolst 13 te Erp verbouwen van een woning

Evenementenvergunning
De Leest 45 2 t/m 5 augustus - Kindervakantie 

week
Keldonkseweg 8 te Erp 3 - 4 juli  en 10 - 11 juli  LIVE 

AGAIN!
Noordkade ( ingang 1) 17 en 18 juli Estafette training 

Roparun
Dobbelsteenplein 9  t/m 11 juli - Gekko’s Beachsports
Julianapark 30 augustus t/m 3 september 

Bouwdorp Veghel in Hout
Verlengde Noordkade 
20

16 juli t/m 28 augustus  
zomertheaterprograrmma

Leinserondweg 21A 31 augustus t/m 2 september  
Jeugdvakantiedagen

Goordreef  te Erp 27 t/m 30 juli Kindervakantieweek 
Erp-Keldonk-Boerdonk

Terrein ‘De Wij’ aan de 
Heiakkerstraat

30 augustus - 2 september 
Kindervakantieweek Mariaheide

Verlengde Noordkade 4 3 juli en 16 t/m 18 juli Zomerkade
Verlengde Noordkade 4 6 t/m 8 augustus Zomerkade
Verlengde Noordkade 4 27 t/m 29 augustus Zomerkade

Loterijvergunning
Fazantendonk e.o. 30 augustus t/m 2 september 

bouwdorp Veghel 

VERDAGINGSBESLUITEN

Evertshoeve 
ongenummerd

bouwen van twee woningen

Grooteakker 
ongenummerd

bouwen van een woning

Zondveldstraat 14 verbouwen van een woning met 
sloop

Vlasven 30 uitbreiden van een woning
Boekelseweg 17 te Erp plaatsen van een container, het 

aanleggen van een zandwal en het 
toepassen van grondverbetering

Spoorven 400 realiseren van een overkapping

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER

Corridor ongenummerd 
(P1680, P1685 P1686)

starten van opslag, handel en 
distributie

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.


