GEMEENTE MEIERIJSTAD NIEUWS

VASTSTELLING MAXIMALE WAARDEN
GELUIDSBELASTING WONINGEN
LANGS BOSCHWEG TE SCHIJNDEL
VIERING 200 JAAR ZUID-WILLEMSVAART
MET CONCERT
AAN DE HAVEN
3 Kolommen
van 91,3 mm breed
Lettertype Arial Regular
Jong en oud, uit heelPlatte
Meierijstad
tekst 9 pten van
daarbuiten, genoten op 21interlinie
juli van12
het
pt Concert
aan de Haven.
Een
fantastische
avond
waarop
Subkop Arial Regular 9 pt interlinie
13 hoofdletter
veel lokale talenten
de
sterren
ven
de
hemel
achtergrond blauw zoals voorbeeld
speelden; en waar Alain Clark met zijn vader
Dane Clark de avond met het nummer “Father
and Friend” afsloten. Met dit muzikale programma
werd op een feestelijke manier 200 jaar Zuid-Willemsvaart
gevierd.
NIEUWS UIT DE RAAD

BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD

Langs de weg “Boschweg” zijn woningen gelegen die op 1 maart
1986 een te hoge geluidsbelasting ondervonden.
Naast het toepassen van bronmaatregelen zoals een stiller
wegdek worden voor deze woningen geluidwerende maatregelen
getroffen. Voor het treffen van geluidwerende maatregelen zijn de
maximaal toelaatbare waarden op de gevels van deze woningen
van belang.
Deze maximaal toelaatbare waarden zijn formeel vastgesteld
op 1 juni 2022 door de staatssecretaris van Infrastructuur en
Waterstaat.

die gebruikt worden door de vele verenigingen in Zijtaart. Naast
het dorpshuis is er ook een basisschool, een kinderopvang
en twee appartementen gevestigd. Het is een mooi voorbeeld
van herontwikkeling van een historisch gebouw tot een
multifunctionele accommodatie voor de gemeenschap van
Zijtaart. Alleen al de moeite waard om een keer te bezichtigen.
Persoonlijke tip van Chris:
Op de begraafplaats van Zijtaart bij het voormalige klooster
zijn vijf Nederlandse oorlogsgraven gelegen voor alle soldaten
die sneuvelden in mei ‘40. Ook is hier de begraafplaats van de
zusters die in het klooster gewoond hebben. Er liggen 798 zusters
begraven. Tevens is er nu in het dorpshuis een tentoonstelling
van 150 jaar parochie Zijtaart.

Voor de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen tegen
het besluit van de staatssecretaris
van Infrastructuur en Waterstaat kunt
u de volledige bekendmaking raadplegen
op www.officielebekendmakingen.nl.
U kunt bezwaar indienen van 28 juli tot en met
8 september.

DE TOERISTISCHE INFORMATIEPUNTEN IN
MEIERIJSTAD STELLEN ZICH AAN U VOOR

NIEUWS UIT DE BUURT

VRAAG VAN DE WEEK

OVERIG NIEUWS

In deze zomerserie willen wij u kennis laten maken met de
verschillende Toeristische Informatiepunten (TIP’s) in Meierijstad.
In Meierijstad zijn nu 14 Toeristische
Informatiepunten
actief
waar
inwoners
en
bezoekers
aan
Meierijstad informatie kunnen
vinden over wat er te doen is in onze
gemeente. En er komen er nog drie
bij komende periode.
Bij een Toeristisch Informatiepunt vindt u een informatiezuil
waarop de website bezoekmeierijstad.nl te raadplegen is. De
gratis Meierijstad fietskaart, boekje Bijzondere Boerderijen, de
Mijmerroute, de fiets- en autopuzzelroute Meierijstad en vele
andere fiets- en wandelroutes
zijn er te verkrijgen. Kaarten
met de mooiste plekjes
van
Meierijstad
staan
overzichtelijk in een folderrek.
Voor de actieve wandelaar
en
fietser
zijn
de
laatste nieuwe fiets- en
wandelknooppuntenkaarten
van deze regio te koop.

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

Deze week stellen wij aan u voor:

TIP Dorpshuis Zijtaart

Chris van de Ven
Openingstijden:
Het dorpshuis is van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 uur tot 23.00 uur geopend.
Meer informatie over de TIPS kunt u vinden
op www.bezoekmeierijstad.nl/plan-je-bezoek/
informatiepunten

TER INZAGE: BESTEMMINGSPLAN
DIJKSTEEGJE 46 SINT-OEDENRODE
Het ontwerp bestemmingsplan Dijksteegje 46 en ongenummerd,
Sint-Oedenrode ligt gedurende zes weken van donderdag 28
juli tot donderdag 8 september ter inzage in het gemeentehuis,
Stadhuisplein 1 te Veghel. Het plan is in te zien tijdens
openingstijden.
Initiatiefnemer is voornemens om op de locatie Dijksteegje 46 de
bestaande woning te slopen om ruimte te creëren voor de
realisatie van een nieuwe vrijstaande woning waarbij eveneens
het bouwvlak wordt vergroot en de maximale goothoogte voor
bijgebouwen toeneemt. Daarnaast is initiatiefnemer voornemens
om het abusievelijk op het achterperceel van Dijksteegje 46
gesitueerde bouwvlak te verplaatsen naar de locatie Dijksteegje
ongenummerd (perceelnummer 941). Het verplaatsen van het
bouwvlak naar de locatie Dijksteegje ongenummerd maakt het in
de toekomst mogelijk om daar een nieuwe vrijstaande woning te
realiseren.
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: BESTEMMINGSPLAN
VOSSENBERG/BLOEMENWIJK SCHIJNDEL
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In Zijtaart is in het voormalig klooster aan de Pastoor Clerkxstraat
50 de TIP in het dorpshuis van Zijtaart gevestigd. Het dorpshuis
wordt beheerd door Chris van de Ven en ruim 60 vrijwilligers.
Het dorpshuis heeft de beschikking over verschillende zalen,

Het ontwerp bestemmingsplan Vossenberg/Bloemenwijk
Schijndel ligt gedurende zes weken van donderdag 28 juli
tot donderdag 8 september ter inzage in het gemeentehuis,
Stadhuisplein 1 te Veghel.

De school Vossenberg aan de Papaverstraat in Schijndel is
gesloopt, initiatiefnemer (Woonmeij) heeft een plan ontwikkeld
om op deze locatie een nieuw wijkgebouw (multifunctioneel
centrum) te ontwikkelen in combinatie met sociale woningbouw.
In totaal gaat het om 47 woningen die ondergebracht worden in
een
appartementengebouw,
in
grondgebondenen
hoeksteensenioren-woningen en in een multifunctionele
accommodatie (MFA).
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: ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
DE HELDEN VAN KIEN, BREMHORST
1 SINT-OEDENRODE
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening ligt het
ontwerpbestemmingsplan “De Helden van Kien, Bremhorst 1
Sint-Oedenrode” ter inzage.
Het bestemmingsplan maakt een uitbreiding van het gebruik van
de bestaande horecagelegenheid Helden van Kien mogelijk.
Meer specifiek worden er ten opzichte van het huidige toegestane
gebruik ruimere openingstijden en het houden van zelfstandige
feesten, partijen en bijeenkomsten toegestaan. Het plangebied is
gelegen aan de Bremhorst 1 te Sint-Oedenrode.
De desbetreffende stukken liggen vanaf
donderdag 28 juli tot en met woensdag 7
september ter inzage in het stadhuis van de
gemeente Meierijstad, Stadhuisplein 1 te
Veghel. De stukken zijn ook raadpleegbaar op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te
dienen op het ontwerpbestemmingsplan kunt
u de volledige bekendmaking raadplegen op
www.officielebekendmakingen.nl.

SJORS SPORTIEF & SJORS CREATIEF
GAAT WEER VAN START IN MEIERIJSTAD!
Duizenden basisschoolkinderen in deze regio krijgen ná de
zomer de kans om kennis te maken met het lokale sport- en
cultuur aanbod uit Meierijstad.
Onlangs is er een tekenwedstrijd uitgezet onder alle basisscholen
in Meierijstad. Uit alle inzendingen is er een voorselectie gemaakt
op basis van de gestelde criteria; sport, kunst, creativiteit en kleur.
Kinderburgemeester Elin de Baaij mocht een winnaar aanwijzen.
De tekening van Aukje Snijders van Basisschool de Empel groep
7-8, voldoet volgens haar aan alle criteria. Haar tekening komt op
de voorkant van het Sjors Sportief & Sjors Creatief boekje.

STARTERSLOKET 4 WEKEN GESLOTEN
Op woensdag 27 juli, 3, 10 en 17 augustus is er geen Startersloket
bij de bibliotheken en StartUp Meierijstad.
Op woensdag 24 augustus is de eerstvolgende
weer op de locatie bibliotheek Schijndel.
Meer informatie over data en locaties:
www.meierijstad.nl/startersloket

BEVEILIG UW HUIS TEGEN INBREKERS
De vakantieperiode is de uitgelezen kans voor criminelen om in
uw huis te breken. Ze hebben al gauw door dat het huis tijdelijk
niet bewoond wordt.
Is uw huis goed beveiligd tegen inbrekers?
Doe de veilig wonen scan op
www.veiligwonenscan.nl
Hieronder vindt u een aantal tips om
woninginbraak te verkleinen:
• Wek de indruk dat uw huis bewoond
wordt. Laat kopjes staan, zet de
stoelen rommelig rond de tafel,
laat de gordijnen open, regel de
verlichting met een tijdschakelaar.
• Regel iemand om de brievenbus
regelmatig te legen of schakel de
Bewaarservice van PostNL in.
Een uitpuilende brievenbus is hét
signaal voor inbrekers.
• Gebruik goedgekeurde sloten op uw ramen en deuren.
• Plaats een anti-inbraakstrip bij je voor- en achterdeur.
• Installeer goede buitenverlichting, bijvoorbeeld met een
bewegingssensor.
• Heeft u struiken rondom uw huis? Snoei
deze kort, zodat uw huis voor buren en
voorbijgangers goed te zien is.
• Kijk voor meer tips op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/
woninginbraak
U kunt een Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) certificaat
krijgen voor uw woning. Een beveiligingsexpert controleert dan of
uw woning goed is beveiligd. Ook kan hij extra maatregelen
aanbevelen als dat nodig is.
Wilt u weten hoe vaak er in uw buurt wordt
ingebroken?
Kijk dan op misdaad in kaart:
www.politie.nl/mijn-buurt/misdaad-in-kaart

VESTIGING VOORKEURSRECHT GEMEENTE (WVG)
OP PERCEEL IN SINT-OEDENRODE
Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorlopig
voorkeursrecht gevestigd op een perceel in Sint-Oedenrode. Het
aangewezen perceel is gelegen ten oosten van het perceel met
adres Schijndelseweg 26. Het aangewezen perceel is kadastraal
bekend gemeente Sint-Oedenrode, sectie S, nummer 226. Aan
dit perceel wordt een niet-agrarische bestemming zijnde “wonen
met bijbehorende voorzieningen” toebedacht en het huidige
gebruik wijkt af van de toebedachte bestemming.
Het besluit ligt vanaf 22 juli jl. zes weken ter inzage in het
gemeentehuis in Veghel. Gedurende deze termijn hebben
belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaar in te dienen.

OPROEP NOMINATIES KUNST- EN CULTUURPRIJS
2022 MEIERIJSTAD
Dit jaar wordt voor de derde keer de Kunst- en Cultuurprijs
Meierijstad uitgereikt. Inwoners of organisaties uit Meierijstad
kunnen kandidaten nomineren voor deze prijs. Er is een prijs
voor een professional in de kunst en cultuur én een prijs voor een
amateur/vrijwilliger in de kunst en cultuur.

Kinderburgemeester Elin de Baaij
Het eerste boekje wordt uitgereikt aan Aukje Snijders op 19
september. Daarbij wint Aukje een leuke activiteit voor de hele
klas, deze wordt dan ook bekend gemaakt. Inschrijven voor Sjors
Sportief en Creatief kan vanaf 28 september.

Er worden geen uitgebreide criteria
voor het nomineren gehanteerd. De
prijs wordt beschikbaar gesteld aan
personen of organisaties, wonend
of gevestigd in Meierijstad, waarvan
duidelijk is dat deze zich op zijn
of haar manier enorm inzetten of
hebben ingezet voor de kunst en/of
cultuur in Meierijstad. Een persoon
of organisatie waarvan iedereen wel
weet dat deze hier recht op heeft.
Een jury beoordeelt de inzendingen en kiest de genomineerden
en uiteindelijke winnaars. De prijs wordt uitgereikt tijdens een
bestaand evenement op het gebied van kunst en cultuur. Dit jaar

wordt de prijs uitgereikt tijdens korenfestival Rooi Vol Koren op
zaterdagmiddag 8 oktober 2022.
Kent u een potentiële winnaar voor de kunst- en cultuurprijs?
Laat het ons weten. Kandidaten kunnen
eenvoudig worden voorgedragen via de website
van de gemeente. Ga naar www.meierijstad.nl/
kunstprijs. Inzendingen dienen te worden
gemotiveerd. U kunt tot 15 september 2022
kandidaten nomineren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arno van
Alebeek of Erik Tausch, telefoon 14 0413 of e-mail avanalebeek@
meierijstad.nl of etausch@meierijstad.nl.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN
BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Brugstraat 13 te Erp

aanpassen van voorschrift Aerox
installatie

Boterweg 28 te Erp

kleinschalig kamperen

De Scheifelaar N3059

plaatsen van een tijdelijke
woonunit

H. Hartplein 24

bouwen van een terrasoverkapping

Nieuwe Veldenweg 4A

verbouwen van een stal naar een
woning

Udenseweg 3

aanpassen van gevels en reclameuitingen

Marconiweg 1

verbouwen van een pand

Antoniusstraat
ongenummerd te Erp
Bouwnummer 1 t/m 23

bouwen van 23 woningen

Kloosterveld ong.
bouwnummer 51

plaatsen van een buitenberging
met terras

kloosterveldt
ongenummerd kavel 50

plaatsen van een buitenberging
met terras

Hool 43 te Erp

slopen van een bestaande woning
en het realiseren van een nieuwe
woning

Spoorven 551

aanbouwen van een slaapkamer
en badkamer

Grooteakker 8

bouwen van een woning

Wilbert Kerkhofstraat 12
te Erp

plaatsen van een tijdelijke
woonunit

Achterst Ven 10

verhuren van een bedrijfswoning

Evenementenvergunning
Molenweg 3

27 november driedorpen cross

Verlengde Noordkade
10

25 september watersportdag ZuidWillemsvaart 200 jaar

Markt, Hoogstraat en
Haven

13 november intocht Sinterklaas

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Havelt 1A, 1B, 1C, 1D,
1E en 1F

bouwen van 6 woningen

Ratelaar 1

verbouwen van een woning

VERDAGINGSBESLUITEN
Prinsenkamp 1 te Erp

herbouwen van een bedrijfspand

Hubertshoeve 1 A

plaatsen van een tijdelijke
woonunit

Evertshoeve
ongenummerd N3116
Bouwnummer 16

plaatsen van een woonunit

Veghels Buiten SBA
2800 (fase 1b en 4)

bouwen van 34 woningen, 1
parkeerschuur en 24 tuinbergingen
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