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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

    

TERUGBLIK RAADSVERGADERING 8 JULI

Op 8 juli heeft de raad Kadernota 2022 in tweede termijn 
behandeld. Een week eerder was de eerste termijn. Fracties 
hebben toen algemene beschouwingen gehouden. 
De tweede termijn stond in het teken van het ingediende 
amendement en de ingediende moties. Fracties hebben in 
de tweede termijn ook op elkaars algemene beschouwingen 
gereageerd.
Uiteindelijk heeft de raad de kadernota 2022 en meerjarenraming 
gewijzigd 2023-2025 vastgesteld . 

Bent u benieuwd hoe de raadsvergadering verlopen is? Wilt u 
weten wat er besproken is? U kunt de vergadering terugkijken via 
www.meierijstad.nl/videoregistraties.

BEELDVORMENDE AVOND 15 JULI

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.
Voor actuele informatie kijk op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

De beeldvormende avond start om 19.30 uur in het bestuurs-
centrum, Burgemeester Wernerplein 1 in Sint-Oedenrode.

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

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 DELEN MET DE RAAD

Hebt u een onderwerp waarover u informatie wilt delen met 
de raad? Dien dan - via de griffi e - 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 griffi e@meierijstad.nl of per post naar Gemeente 
Meierijstad t.a.v. de griffi e, 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. 

INFORMATIE GRIFFIE

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

NIEUWE WEBSITE: 
SOCIALEWEGWIJZER.MEIERIJSTAD.NL

Sinds deze week is de website Sociale wegwijzer Meierijstad 
online: socialewegwijzer.meierijstad.nl. Het doel van de website 
is dat u, als inwoner de juiste organisatie vindt die u kan helpen 
bij uw hulpvraag op de onderwerpen: welzijn, jeugd, werk, 
armoede, psychische hulp, activiteiten, opvang en ontmoeten. 
Op de website staan ongeveer 425 organisaties die actief zijn op 
één of meerdere van deze onderwerpen. Per organisatie vindt 
u informatie over de diensten die een organisatie levert, samen 
met de contactgegevens.
De website is vooral een informatieve, functionele en 
toegankelijke website. Deze is zo ingericht dat ook inwoners met 
een beperking hier op een voor hen makkelijke manier gebruik 
van kunnen maken. Heeft u vragen hierover mail ze naar 
socialewegwijzer@meierijstad.nl.

TER INZAGE: BESTEMMINGSPLAN KOM 
MARIAHEIDE, TENNISPARK DE KREKEL

Het bestemmingsplan ‘Kom Mariaheide, tennispark De Krekel’ 
is door de gemeenteraad bij besluit van 24 juni 2021 gewijzigd 
vastgesteld en ligt met ingang van donderdag 8 juli tot en met 
woensdag 18 augustus 2021 ter inzage in het gemeentehuis in 
Veghel, gedurende openingstijden. 
Tevens is het bestemmingsplan elektronisch raadpleegbaar via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het bestemmingsplan ‘Kom Mariaheide, tennispark De Krekel’ 
voorziet in een uitbreiding van het tennispark en de verruiming 
van de gebruiksmogelijkheden. In verband met de ingekomen 
zienswijzen is het plan gewijzigd vastgesteld. Voor de mogelijkheid 
om beroep in te stellen tegen het raadsbesluit kunt u de volledige 
bekendmaking raadplegen op www.offi cielebekendmakingen.nl. 

TER INZAGE: BESTEMMINGSPLAN 
HERZIENING AANLOOPSTRATEN 
EN SOLITAIRE WINKELS

Op 24 juni 2021 heeft de raad het bestemmingsplan ‘Herziening 
aanloopstraten en solitaire winkels (‘laaghangend fruit’) 
vastgesteld. Om een goed functionerend kernwinkelgebied 
te krijgen is het de wens van de gemeente om te komen tot 
een compacter centrumgebied in Veghel, Schijndel en Sint-
Oedenrode. In dit bestemmingsplan worden de mogelijkheden tot 
uitoefening van detailhandel of horeca in het bestemmingsplan die 
niet benut worden, weggehaald op de plekken waar deze volgens 
het beleid niet meer gewenst zijn. Bestaande detailhandel mag in 
de huidige vorm voortgezet worden.

Het bestemmingsplan ligt ter inzage van 9 juli tot en met 
19 augustus 2021 in het gemeentehuis in Veghel. Voor de 
mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de vaststelling van het 
bestemmingsplan kunt u de volledige bekendmaking raadplegen 
op www.offi cielebekendmakingen.nl.

WIJZIGING IN HET OPHALEN VAN OUD 
PAPIER WIJK DE LEEST IN VEGHEL

Vanaf komende week zijn de ophaaldata van het oud papier 
gewijzigd in wijk de Leest in Veghel. Vanaf komende week wordt 
iedere 4e donderdag van de maand het oud papier opgehaald 
vanaf 8.00 uur ’s ochtends op 22 juli, 26 augustus, 23 september, 
28 oktober, 25 november en 23 december.  

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Buitendreef 163 plaatsen van dakkapellen aan de 

voor- en achtergevel
Mereldonk 3 vervangen van alle bestaande 

houten kozijnen
De Bolst ong. te Erp plaatsen van 20 tijdelijke woningen
Kraanmeer 26 te Erp huisvesten van 

seizoensmedewerkers
Marshallweg 4 plaatsen van diverse verlichte en 

onverlichte gevelreclames

Evenementenvergunning
De Aabroeken tot de 
Kildonkse Molen 

29 augustus Literair evenement “Het 
verhaal 2021” 

Markt 27 17 t/m 22 september Nevenactiviteit 
Kermis Veghel

VERLEENDE VERGUNINGEN

Omgevingsvergunning
Pater Visserslaan 18 A uitbreiden en veranderen van een 

agrarisch bedrijf 
Nieuwe Veldenweg 2 B bouwen van een nieuwe woning
De Amert 443 verbouwen van een bedrijfspand
De Scheifelaar ong.
(533A) 

bouwen van een woonhuis en het 
aanleggen van een inrit

Hurkske 6 te Erp verbouwen en het vergroten van 
een woning

Evenementenvergunning
Pastoor van 
Schijndelstraat 37 te 
Erp

3 t/m 5 september Dorpsfeest 
Boerdonk/Buffelrun

Past. van Haarenstraat 
17 

24 t/m 26 september Opening Glow 
beauty en lounge

Hertog Janplein te Erp 9 t/m 13 juli  Kermis Erp
Pastoor van 
Schijndelstraat 37 te 
Erp

23 en 24 juli Boering Beach Ball 
Blast

VERDAGINGSBESLUITEN

Leeuwenhoeckweg 10 verplaatsen van een inrit
Julianastraat ong. (2a) plaatsen van een tijdelijke woonunit
De Scheifelaar ong. 
(525A) 

plaatsen van een woonunit

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.



LEZERSONDERZOEK GEMEENTENIEUWS 

Graag aankruisen wat van toepassing is.

1. Wat is uw leeftijd?
� 0-25
� 25-39
� 40-67

2. Waar woont u?
� Veghel
� Erp
� Sint-Oedenrode
� Keldonk
� Nijnsel
� Boerdonk
� Schijndel

3. Wat is uw geslacht?
� Man
� Vrouw

4. Wat is uw hoogst genoten opleiding
� LBO 
� MBO 

5. Hoe geïnteresseerd bent u in de informatie en 
nieuws van de gemeente Meierijstad?
Geef aan op de schaal van 1 tot 10. (waarbij 1 = 
niet geïnteresseerd en 10= heel erg geïnteresseerd).

1      2      3      4      5      6      7      8      9     10

6. Wat zijn voor u de belangrijkste bronnen van de 
gemeente/gemeentenieuws:
(meerdere antwoorden mogelijk)
� De Mooi Rooi krant
� De Stadskrant Veghel
� Mooi Schijndel krant
� www.meierijstad.nl 
� Facebook gemeente
� Linkedin gemeente
� Twitter Gemeente
� Nieuwsbrief voor inwoners gemeente   

www.meierijstad.nl/voorbeeldnieuwsbrief 
� www.omroepmeierij.nl  
� TV Omroep Meierij
� www.mooirooi.nl
� www.kliknieuws.nl
� www.mooischijndel.nl
� Naar gemeentehuis gaan
� Gemeentehuis bellen
� Brabants Dagblad
� Eindhovens Dagblad
� Overig....................................

7. Hoe belangrijk is voor u de huis-aan-huis krant 
(Mooi Rooi krant, Stadskrant Veghel of Mooi Schijn-
del krant) voor het ontvangen van het gemeente-
nieuws? 
Geef aan op de schaal van 1 tot 10. (waarbij 1= niet 
belangrijk  en 10= heel erg belangrijk).

1      2      3      4      5      6      7      8      9     10

8. Hoe vaak leest u het gemeentenieuws in de huis-
aan-huis bladen?
� Elke week
� 1x per 2 weken
� Elke maand
� Minder dan 1x per maand

9. Wij publiceren in het gemeentenieuws in drie 
rubrieken Welke rubriek(en) leest u altijd? 
� Nieuws uit de Raad  
� Overig Nieuws  
� Publicaties Vergunningen  

10. Wij publiceren in het gemeentenieuws in drie 
rubrieken. Welke rubriek(en) leest u zelden of nooit?
� Nieuws uit de Raad 
� Overig Nieuws
� Publicaties Vergunningen

11. Wat vindt u van de lengte van de berichten van 
de rubriek Nieuws uit de Raad?
� Goed
� Te klein
� Te lang

12. Wat vindt u van de lengte van de berichten van 
de rubriek Publicaties Vergunningen?
� Goed
� Te kort
� Te lang

13. Wat vindt u van de lengte van de berichten van 
de rubriek Overig Nieuws?
� Goed
� Te kort

14. Is het lettertype voor u goed leesbaar?
� Goed
� Te klein

15. Vindt u het aantal foto’s of afbeeldingen 
voldoende?
� Ja
� Nee meer foto’s
� Nee minder foto’s 

16. Zijn de berichten geschreven in voor u 
begrijpelijke taal?
� Ja 
� Meestal wel

17. Over welke onderwerpen zou u meer willen lezen 
in het gemeentenieuws in de huis-aan-huisbladen?
� Informatie over bouwprojecten
� Informatie voor ondernemers
� Inkomensregelingen
� Weg- en onderhoudswerkzaamheden
� Evenementen
� Interviews met inwoners over ervaringen   

met de gemeente
� Informatie over afval 
� Informatie over zorgondersteuning
� Interviews met burgemeester en wethouders
� Interviews met raadslid
� Informatie over gezondheid en    

gezondheidspreventie
� Andere onderwerpen zoals:

  (geef hier de onderwerpen aan, waar u meer over wilt lezen)

Als gemeente publiceren we wekelijks het gemeentenieuws in twee pagina’s in deze krant. Wij willen graag weten wat u van deze pagina’s vindt. Het onderzoek 
bestaat uit 22 vragen en kost slechts 10 minuten om in te vullen. Onder de inzenders verloten wij 20 VVV cadeaukaarten van € 10,- (mits u uw naam en 
e-mail en telefoonnummer wilt delen met ons).

INVULLEN EN INLEVEREN VRAGENLIJST
•U kunt de vragenlijst hieronder invullen, uitknippen en inleveren vóór 11 augustus in de brievenbus of aan de balie van        
het gemeentehuis in Veghel of bij de nevenvestigingen in Schijndel en Sint-Oedenrode. 
•Een foto maken van de ingevulde vragenlijst en deze mailen naar communicatie@meierijstad.nl.
•U kunt de enquête ook via internet invullen via www.meierijstad.nl/lezersonderzoek of download de QR code hiernaast.

18. Zou wat u betreft het gemeentenieuws (inclusief 
de Publicaties Vergunningen) uit de huis-aan-huis 
bladen vervangen kunnen worden door het nieuws 
online te verspreiden via e-mail of website?
� Ja
� Nee
� Niet vervangen, maar en-en

19. Welk rapportcijfer geeft u het totale gemeente-
nieuws? ( 1 = slecht, 10= uitmuntend).

1      2      3      4      5      6      7      8      9     10

20. Als u nog iets kwijt wilt, wat in de vragenlijst 
onvoldoende of niet aan de orde is geweest, kunt u 
dat hier vermelden:

Bedankt voor de beantwoorden van de vragen. We 
stellen uw mening zeer op prijs.

Graag horen wij van u of wij contact met u mo-
gen opnemen voor een eventuele toelichting op de 
antwoorden en mee wilt doen met de verloting van 
de VVV cadeaubon. Zo ja?

Vermeld dan hieronder uw naam, 
telefoonnummer en e-mailadres. 

UW GEGEVENS:
    
Naam

E-mailadres

Telefoonnummer

22. Wilt u gebeld worden voor een eventuele 
toelichting?

� Ik wil meedoen met de verloting, maar niet  
   gebeld worden voor een toelichting.
� Ik wil meedoen met de verloting en gebeld 

worden voor een toelichting.

� Wijbosch
� Eerde
� Zijtaart
� Boskant
� Olland
� Mariaheide

� 68-80
� 80 jaar of ouder

� HBO 
� Universiteit

� Te lang
� Goede lengte

� Meestal niet
� Nooit
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