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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

TERUGBLIK RAADSVERGADERING 2 JULI 2020

Bent u benieuwd hoe de vergadering is verlopen en welke 
besluiten er genomen zijn? U kunt de vergadering terugkijken via 
www.meierijstad.nl/videoregistraties.
Bij het terugkijken, kunt u kiezen voor automatische ondertiteling.

VERGADERSTUKKEN

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

ZOMERRECES

Donderdag 2 juli was de laatste raadsvergadering voor het 
zomerreces. De eerstvolgende vergadering na de zomer is die 
van de agendacommissie op 27 augustus. Vanaf medio augustus 
informeren we u weer over de eerstvolgende vergadercyclus 
van september (beeldvormende avond, commissie- en 
raadsvergaderingen). 

INFORMATIE DELEN MET DE RAAD

Hebt u een onderwerp waarover u informatie wilt delen met 
de raad? Dien dan - via de griffie - een gemotiveerd verzoek 
in bij de agendacommissie. De agendacommissie beslist of 
en zo ja wanneer het onderwerp wordt geagendeerd voor een 
beeldvormende avond. 

BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD

Hebt u een boodschap voor de gemeenteraad? Stuur dan een 
mail naar griffie@meierijstad.nl of per post naar Gemeente 
Meierijstad t.a.v. de griffie, postbus 10.001, 5460 DA Veghel. 
Uw brief wordt geplaatst op de lijst van ingekomen stukken voor 
de vergadering van de gemeenteraad. Vanwege de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebeurt dit zonder 
vermelding van persoonlijke gegevens. 

ALTIJD OP DE HOOGTE VAN WAT ER BESPROKEN
WORDT?

De vergaderstukken zijn via een gratis app te raadplegen. 
Wat moet u hiervoor doen? 
•  Download de app iBabs Pro
•  Login met site: meierijstad
•  Gebruikersnaam: burger
•  Wachtwoord: burger

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende 
avonden weten? Kijk eens op de gemeentelijke website 
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 griffie, telefoon 14 
0413 of e-mail griffie@meierijstad.nl.

NIEUWE BANIEREN SIEREN INVALSWEGEN

Nieuwe banieren sieren voortaan de belangrijke invalswegen 
van de drie grootste kernen in Meierijstad. Het zijn permanente 
uitingen van ‘Made in Meierijstad’. Dat is de eerder gestarte 
campagne waarin Meierijstad zichzelf op de kaart zet op onder 
meer de thema’s food, cultuur en ondernemerschap. 

Van krassen knar tot toekomstige topper                                                                                   
In totaal worden er 52 banieren geplaatst; 7 meter hoge 
vlaggenmasten in sets van 4 aan weerszijde van belangrijke in-
en uitgangswegen. De locaties zijn strategisch gekozen in het 
zicht van de vele passanten. De afbeeldingen zijn voor veel 
inwoners al bekend. Het zijn de gezichten van inwoners van 
Meierijstad die model staan voor belangrijke doelgroepen van 
de promotiecampagne: Toekomstige topper, Podiumbeesten, 
Krasse knarren, Knuffelkonten, Smaakpionier, Nieuwe maker, 
Game changer en Doorpakker.

 
KERMIS IN SCHIJNDEL VAN 11 JULI TOT EN MET 
15 JULI A.S.

De kermis in Schijndel gaat dit jaar door met 24 attracties op het 
evenemententerrein de Steeg, maar is wel anders dan normaal. 
Zowel in de attracties als op het kermisterrein worden diverse 
maatregelen getroffen conform de Coronarichtlijnen.
Het terrein heeft een centrale toegang, een verplichte looproute 
en meerdere hygiënepunten.

De openingstijden zijn op zaterdag en zondag van 13.00 – 24.00 
uur en maandag tot en met woensdag van 14.00 – 24.00 uur.

Wij wensen u veel plezier op de Schijndelse kermis!

VERLENGING TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING
ZELFSTANDIG ONDERNEMERS MET VIER MAANDEN 

Het Kabinet heeft besloten de Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers te verlengen met vier maanden per 
1 juni 2020 (Tozo 2). Meierijstad voert deze regeling uit voor 
inwoners van deze gemeente en voor inwoners uit de gemeenten 
Bernheze en Boekel.   

Waarom een verlenging?                                                                                                         
Wellicht zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u nog niet 
voorbij en duurt het nog een tijd voordat u weer voldoende 
opdrachten of bestellingen krijgt, of uw bedrijf of beroep weer 
op een normale manier kunt uitoefenen. En voordat u weer 
genoeg geld binnenkrijgt, moet u wel alle maandelijkse kosten 
betalen. Daarom kunt u mogelijk (langer) gebruikmaken van de 
aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Voor wie?                                                                                                                            
Zelfstandig ondernemers/zzp-ers met financiële problemen 
kunnen hier een beroep op doen. Het doel van de regeling is:
•  Te voorzien in het levensonderhoud als uw inkomen als 

gevolg van de coronacrisis tot onder het sociaal minimum 
daalt

•  Om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op 
te vangen.

Voor meer informatie over de verlengde Tozo-regeling, kijk op: 
www.meierijstad.nl/verlengdetozoregeling.

AANVRAGEN TOT EN MET 12 JULI: TEGEMOETKOMING 
VOOR FLEXWERKERS (TOFA)

Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis inkomensverlies 
hebben geleden, maar geen aanspraak kunnen maken op 
een WW, bijstand of andere sociale zekerheidsregeling, 
kunnen bij het UWV een aanvraag doen voor de Tijdelijke 
Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). 
Flexwerkers kunnen bij UWV de TOFA aanvragen om zo te 
voorzien in hun kosten voor levensonderhoud.

De regeling is bedoeld voor flexwerkers die in februari meer dan 
€ 400,- sv-loon (drempelbedrag) hadden en in april minimaal de 
helft daarvan verloren. Daarbij was het sv-loon in april niet meer 
dan € 550,-. Zij kunnen in aanmerking komen voor een vaststaand 
eenmalige bruto tegemoetkoming van € 550,- per maand voor de 
maanden maart, april en mei. De aanvrager mag in deze periode 
geen WW, bijstand, of andere socialezekerheidsregeling hebben 
ontvangen. 

Op www.uwv.nl/TOFA staat een volledig overzicht aan 
voorwaarden waaraan moet worden voldaan. UWV doet een 
dringend beroep aan mensen die de regeling willen aanvragen 
om eerst de adviestool op www.uwv.nl/TOFA te bekijken, alvorens 
een aanvraag in te dienen. Dit voorkomt achteraf teleurstelling en 
zorgt ervoor dat UWV minder aanvragen hoeft af te wijzen. 

UWV streeft ernaar om binnen 4 weken een beslissing te nemen 
over een aanvraag. Bij een positieve beslissing betaalt UWV 
vervolgens binnen 10 kalenderdagen. Meestal duurt het daarna 
nog 3 werkdagen voordat het bedrag op de rekening van de 
ontvanger staat.

Let op: aanvragen van deze tegemoetkoming  kan tot en met 
12 juli 2020.

STIMULERINGSBUDGET TOEGANKELIJKHEID

Gemeente Meierijstad wil dat iedereen kan meedoen, zowel 
inwoners met als zonder een beperking. Alle inwoners 
moeten kunnen deelnemen aan het openbare leven: werken, 



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.

leren, winkelen, sporten, boodschappen doen, recreëren en 
uitgaan. Om te stimuleren dat iedereen in onze samenleving 
mee kan doen, is een toegankelijkheidsbudget opgericht. 
Maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties, 
verenigingen, dienstverleners en ondernemers zonder 
winstoogmerk kunnen in 2020 en 2021 een aanvraag indienen 
voor dit stimuleringsbudget.

Waar moet het voorstel, activiteit of project aan voldoen?
Het voorstel, activiteit of project vergroot de toegankelijkheid, 
zodat mensen met een beperking mee kunnen doen, is 
laagdrempelig en vindt plaats in een wijk, buurt of straat in 
Meierijstad en richt zich op de inwoners van Meierijstad.

Het gaat daarbij om:
•  Sociale toegankelijkheid: evenementen, projecten of 

initiatieven die het meedoen van mensen met een beperking 
vergroten. Bijvoorbeeld een activiteit of evenement waar 
mensen die blind zijn of in een rolstoel zitten ook aan 
mee kunnen doen? Of ken je een vereniging die zijn 
vrijwilligers een cursus wil laten volgen zodat zij mensen met 
bijvoorbeeld autisme beter kunnen ondersteunen? 

•  Fysieke toegankelijkheid: Aanpassingen die de 
toegankelijkheid van openbaar toegankelijke gebouwen en 
voorzieningen vergroten voor mensen met een beperking. 
Bijvoorbeeld een vereniging die zijn gebouw zo wil 
aanpassen dat mensen die slechtziend of spastisch zijn het 
gebouw ook goed kunnen gebruiken

•  Digitale toegankelijkheid: In de digitale omgeving 
aanpassingen die de toegankelijkheid voor mensen met een 
beperking vergroten. Bijvoorbeeld het digitaal toegankelijk 
maken van een website.

De gemeente Meierijstad wil 
stimuleren dat iedereen, met of 
zonder beperking, mee kan doen 
in onze samenleving. Daarom 
is er voor 2020 en 2021 een 
stimuleringsfonds toegankelijkheid 
(SFT) beschikbaar. 

Budget
Het stimuleringsbudget voor 2020 en 2021 is € 40.000 per 
jaar. Aanvragen worden voor maximaal 50% bekostigd, 
met een maximum van € 5.000,-. Totdat het plafond van het 
stimuleringsfonds is bereikt.

Meer informatie                                                                                                                                                                    
Wilt u meer informatie of hebt u op dit moment nog vragen? Kijk 
op www.meierijstad.nl/sft of neem dan contact op met Sandra 
Langenbach via 0413-381810 of slangenbach@meierijstad.nl.      

BIJZONDERE BIJSTAND VOOR 
SCHOOLKOSTEN KINDEREN

De vakanties komen er aan. Over een aantal weken ook weer 
de periode om weer nieuwe schoolspullen te kopen. Ouders met 
schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in het basis 
en/of voortgezet (beroeps) onderwijs moeten over het algemeen 
aanzienlijke kosten maken. Hierbij kan gedacht worden aan 
o.a. boeken /leermiddelen,  aanschaf schooltas, schoolreisje/
schoolactiviteiten, reiskosten, ouderbijdrage, sportkleding en 
lesgeld. 

Voor mensen die rond moeten komen van een minimuminkomen 
of net daarboven is het bijna niet mogelijk om deze kosten te 
betalen uit het inkomen of voorliggende voorzieningen. Daarom 
verstrekt de gemeente aan ouders die aan de voorwaarden 
voldoen,  jaarlijks een tegemoetkoming in deze schoolkosten. 

Hoogte vergoeding
De tegemoetkoming is € 200,- per kind van 4 tot 18 jaar dat basis 
en/of voortgezet onderwijs volgt in het schooljaar 2020/2021. Het 
inkomen mag niet hoger zijn dan de vastgestelde inkomensgrens 
(120% van de bijstandsnormen). Het vermogen mag niet hoger 
zijn dan € 12.450,-. 

Aanvragen
U kunt bijzondere bijstand aanvragen van 1 juli tot 1 november.
Ga hiervoor naar www.meierijstad.nl/bijzonderebijstand en dan 
naar het programma Bereken uw recht (digitaal aanvragen) of 
download het aanvraagformulier bijzondere bijstand. 

Als u een vergoeding hebt gehad volgens deze regeling over 
het schooljaar 2019/2020 of een uitkering Participatiewet van 
de gemeente ontvangt, dan stuurt de gemeente u in de maand 
juni of juli automatisch een aanvraagformulier voor het nieuwe 
schooljaar toe.  

Meer informatie
Voor meer informatie kunt bellen met team Voorzieningen, 
telefoonnummer 14 0413.

WEGWERKZAAMHEDEN MEIJERIJSTRAAT VEGHEL

De gemeente heeft geconstateerd dat in de Meijerijstaat ter 
hoogte van het Bolkenplein in Veghel het wegvak moet worden 
herstraat, omdat de kwaliteit snel achteruit gaat. Het is dus een 
spoedreparatie, die niet kan wachten tot na de bouwvakvakantie. 
De werkzaamheden worden daarom uitgevoerd van 13 t/m 17 
juli. Een omleidingsroute zal worden ingesteld.

BESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED VEGHEL,
HERZIENING PATER VAN DEN ELSENLAAN 15’

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening Pater 
van den Elsenlaan 15’ ligt met ingang van donderdag 9 juli tot 
donderdag 20 augustus 2020 ter inzage in het gemeentehuis, 
Stadhuisplein 1 te Veghel, gedurende openingstijden. Tevens is 
het bestemmingsplan elektronisch raadpleegbaar via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening Pater 
van den Elsenlaan 15’ voorziet in de wijziging van de vorm van 
het bouwvlak ter plaatse van de Pater van den Elsenlaan 15 te 
Veghel. De totale bouwmogelijkheden blijven ten opzichte van de 
huidige planologische situatie ongewijzigd.

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

VERKIEZING ‘DUURZAAMSTE HUIS VAN NEDERLAND’

Dit najaar vindt de verkiezing van het Duurzaamste Huis van 
Nederland plaats. Trotse huiseigenaren kunnen zich tot 8 
september aanmelden op 
www.duurzamehuizenroute.nl/verkiezing voor de verkiezing en 
maken kans op één van de mooie prijzen. Alle voorbeeldwoningen 
op de website van de Duurzame Huizen Route kunnen meedoen.  
Staat uw woning daar nog niet tussen? Meld dan eerst uw woning 
aan via 
www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden  en help anderen op 
weg!
De aangemelde woningen worden per categorie beoordeeld 
door een deskundige jury. 

Tijdens de feestelijke prijsuitreiking op 20 november worden de 
jurywinnaars én de landelijke publiekswinnaar bekend gemaakt.
  

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Hezelaarstraat 60 realiseren van een overkapping
Heuvelplein 1 bouwen van een 5-tal wasboxen 

en een open wasplaats
Donauring 28 bouwen van een vrijstaand 

bijgebouw
Lambertshoeve 1 plaatsen van vier hekwerken
Witte de Withstraat 24 A wijzigen van een 

subbrandcompartiment
Achterbolst 34 te Erp bouwen van een half vrijstaande 

woning
Achterbolst 36  te Erp bouwen van een half vrijstaand 

woonhuis met bijgebouw
Moerven 145 bouwen van een tuinoverkapping 

met kleine tuinberging
Kapelstraat 25 bouwen van een 

appartementengebouw met 6 
appartementen

Middelbosstraat 12 te 
Erp

verbouwen en uitbreiden van een 
woonhuis

Hertog Janplein 2 te Erp bouwen van een tuinberging
Middegaalspad 222 plaatsen van een schutting en 

tuinhuisje

Evenementenvergunning 
Pastoor van 
Schijndelstraat 37 te Erp

4 en 5 september 2020 - Boering 
Beach Ball Blast

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Ham 5 te Erp aanleggen van een biotoop
Ham 5 te Erp plaatsen tijdelijke woonunit
Brugstraat 13 te Erp verhogen van een bestaande 

antennepaal met 2 meter ten 
behoeve van schotels

De Aabroeken 2 plaatsen van zonnepanelen
Molentiend 45 te Erp bouwen van een carport
Visven 308 realiseren van een aanbouw
Plan Eerdse Erven gewijzigd uitvoeren van inritten

Terrasvergunning
Morgenstraat 51 te Erp tijdelijke uitbreiding terras Café de 

Oude School op 24 en 25 juli 2020

VERDAGINGSBESLUITEN

Past. van Haarenstraat 
17 

het veranderen van een 
winkelpand in woonruimte

VAN RECHTSWEGE VERLEENDE VERGUNNINGEN

Hesselereind 18 te Erp verbouwen van een woning   

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.


