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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

INFORMATIE CORONAVIRUS

DENK MEE BIJ HET MAKEN VAN DE NATUUR-
EN LANDSCHAPSVISIE

Meierijstad heeft een mooi buitengebied, met vele groene parels. 
Dat willen we graag zo houden. Ook in de toekomst willen we 
kunnen blijven genieten van al het moois dat het buitengebied 
te bieden heeft. Hoe de natuur en het landschap in de toekomst 
vorm moeten krijgen en verder moet worden ontwikkeld, gaan 
we bepalen in de natuur- en landschapsvisie. Deze visie willen 
wij graag samen met u opstellen. 

De visie maken we samen                                                                                                            
Wij willen u graag betrekken bij het opstellen van deze visie. 
Samen bepalen we hoe we omgaan met de natuur en het 
landschap, nu en in de toekomst. Dit gaan we doen aan de hand 
van drie stappen:
Stap 1:  inbrengen van ideeën, aandachtpunten en wensen
Stap 2:   het houden van werkbijeenkomsten om gebiedsgericht 

aan de slag te gaan
Stap 3: het delen van de resultaten in een webinar

Stap 1 inbrengen van ideeën, aandachtspunten en mogelijk-
heden via een enquête
Door middel van een enquête met een kaart kunt aangeven 
welke plekken extra aandacht en/of verbetering nodig hebben. 

Sinds 25 juni hebben al meer dan 500 reacties ontvangen. Heeft 
u de enquête nog niet ingevuld? Het kan nog tot 14 augustus 
2020. 
De enquête kunt u vinden op 
www.meierijstad.nl/natuurenlandschapsvisie. 
Wilt u het liever niet digitaal invullen, neem dan contact op met 
Jan den Otter of Frank Schellen (14 0413) voor het maken van 
een persoonlijke afspraak. Daarbij houden we rekening met de 
geldende coronamaatregelen.

Stap 2: Het organiseren van 3 digitale werkbijeenkomsten
Daarbij hanteren we een indeling in drie deelgebieden op basis van 
de landschapstypen, zoals opgenomen in de Landschapsanalyse 
Meierijstad. Deelgebied 1 is het meest westelijke deel van de 
gemeente en wordt aan de oostzijde begrensd door de volgende 
wegen: Lieshoutseweg, Lieshoutsedijk, Sterrebos, Leijerweg, 
Schootsedijk, Hofstad en Boxtelseweg. Deelgebied 3 is het 
meest oostelijke deel van de gemeente en wordt aan de westzijde 
begrensd door de Zuid-Willemsvaart. Alles tussen deelgebied 1 
en deelgebied 3 valt onder deelgebied 2.

 
Tijdens de werkbijeenkomsten zoomen we nader in op de invulling 
van een bepaald deelgebied. Daarbij hanteren we de volgende 
quote: beschermen wat is en ontwikkelen waar mogelijk!           
De volgende vragen staan tijdens deze bijeenkomsten centraal:
•  Waar bevinden zich bestaande waarden die 

behoudenswaardig zijn?
•  Welke maatregelen zijn nodig om bestaande waarden te 

beschermen?
•  Welke gronden zijn geschikt voor omvorming naar natuur?
•  Hoe komen we tot robuuste natuurontwikkeling?
•  Waar liggen koppelkansen tussen natuur en landbouw?

Aanmelden
U kunt zich vanaf nu aanmelden voor een van de 3 digitale 
gebiedsgerichte werkbijeenkomsten. U geeft bij aanmelding aan 
voor welk deelgebied u aan de slag gaat. Aanmelden kan tot 14 
augustus 2020. Het aanmeldformulier vindt u op 
www.meierijstad.nl/natuurenlandschapsvisie.

Stap 3: het delen van resultaten                                                                                                   
Bij stap 3 gebruiken we de resultaten van de werkbijeenkomsten 
en de opgehaalde informatie tijdens het digitaal platform om 
te komen tot de ontwerp Natuur- en Landschapsvisie. Deze 
ontwerpvisie willen we graag met u delen. Dit doen we aan de 
hand van een online webinar. Tijdens de webinar lichten we 
toe op welke wijze de informatie die is opgehaald, is verwerkt 
in de visie. Op deze manier kunnen we u informeren en is er 
ruimte voor het stellen van vragen. Deze webinar vindt plaats in 
november. Hier wordt u later over geïnformeerd.

Meer informatie                                                                                                                               
Voor meer informatie over de Natuur- en Landschapsvisie kunt u 
contact opnemen met Jan den Otter, e-mail: 
jdenotter@meierijstad.nl of Frank Schellen, e-mail: 
fschellen@meierijstad.nl.

GEZOCHT YOUNG LEADERS

In september starten we in onze gemeente met “Young Leaders 
in Meierijstad” voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar. 
Young Leaders is een opleidingsprogramma voor jongeren die 
een steuntje in de rug kunnen gebruiken om hun talenten te 
benutten.

Het doel is om jongeren te 
stimuleren in hun ontwikkeling 
tot zelfbewuste personen die 
verantwoordelijkheid willen 
nemen in hun buurt. Jongeren 
die meedoen, bouwen nieuwe 
vaardigheden op, leren over 
zichzelf en hun toekomst na 
te denken en worden geactiveerd om hun eigen kwaliteiten in te 
zetten als positief voorbeeld voor andere jongeren in de buurt.
 
Young Leaders bestaat uit een trainingsdeel en een 
activiteitendeel. In het trainingsgedeelte worden de deelnemers 
in tien bijeenkomsten uitgedaagd om zich te verdiepen in hun 
eigen kwaliteiten, de manier waarop zij die kunnen inzetten in 
hun eigen leven en voor hun woonbuurt, en versterken zij hun 
vaardigheden op het gebied van presenteren, organiseren en 
samenwerken.

Tijdens deze training bedenken de deelnemers een of meerdere 
plannen voor het organiseren van sociale activiteiten in hun 
buurt. Ook gaan zij van start met de uitwerking van hun ideeën 
door een werkplan en begroting te maken.

In het activiteitendeel maken zij deze plannen vervolgens 
waar. Met ondersteuning van een coach gaan zij aan de slag 
met de uitvoering van de activiteiten die zij hebben bedacht. 
Denk bijvoorbeeld aan een buurtfeest voor jong en oud, een 
sporttoernooi of een jongerendebat. De deelnemers kiezen zelf 
welke initiatieven zij voor hun buurt willen nemen.

Via deelname aan het trainingsprogramma ontdekken jongeren 
hun talenten, versterken zij hun vaardigheden en leren zij 
maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen in hun buurt. 
Zij ontwikkelen zich tot positieve jonge leiders en door met hun 
initiatieven naar buiten te treden, stralen zij deze activerende 
boodschap als voorbeeld uit naar andere jeugd om hen heen.
Heb jij interesse of ken je iemand van je vrienden, uit je familie, 
kennissenkring die een steuntje in de rug kan gebruiken? Mail 
dan met Henry van Alebeek via hvanalebeek@meierijstad.nl.

UITSTEL CODE VEILIG VERVOER ROLSTOELINZITTENDEN

Wat is de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden? 
Dit gaat over het veilig vervoer van mensen die geen overstap 
(transfer) naar de passagiersstoel in de taxi kunnen maken. Zij 
gebruiken hun rolstoel als zitplaats in de taxi. Dit moet natuurlijk 
ook veilig zijn. Daarom worden rolstoelen getest of deze, tijdens 
de rit en bij een ongeval, sterk genoeg zijn om de rolstoelgebruiker 
op zijn plaats te houden. Als een rolstoel 
hieraan voldoet, kun je dit zien door de 
sticker met het haaksymbool (zie het plaatje). 
Met deze sticker kun je veilig gebruik maken 
van een taxi. De meeste rolstoelen hebben 
deze sticker maar niet allemaal.

Als u een rolstoel heeft die op maat is gemaakt, kan deze niet 
getest worden op het vast blijven bij een ongeval, en kan de 
rolstoel dus geen veiligheidssticker krijgen. Hierdoor zou de 
rolstoelgebruiker geen gebruik kunnen maken van een taxi. Er 
wordt gezocht naar een oplossing hiervoor. Door de coronacrisis 
hebben geen gesprekken over deze oplossing plaatsgevonden. 
Daarom is besloten tot 1 januari 2021 de Code Veilig Vervoer 
Rolstoelinzittenden uit te stellen.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Kom je terug uit een land  
met een oranje reisadvies  

vanwege corona?

Actuele reisadviezen: www.nederlandwereldwijd.nl

Dringend advies: blijf  
14 dagen in thuisquarantaine



Heeft u vragen over veilig taxivervoer met uw rolstoel? Neem dan 
contact op met uw taxivervoerder en/of hulpmiddelenleverancier.

 
ONDERNEMERS: BEN ALERT OP 
CRIMINELE INVESTEERDERS

Veel ondernemers hebben (grote) financiële problemen door de 
coronacrisis. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant 
om in een noodlijdende onderneming te investeren. Ze bieden 
ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ met snel contant 
geld, wat aantrekkelijk lijkt, maar waaruit het vervolgens lastig 
ontsnappen is. Denk hierbij aan geldbedragen in ruil voor het 
ter beschikking stellen van bedrijfsruimten, diensten, voertuig of 
zelfs uw onderneming.
Zo kunt u juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de 
strafbare feiten die in uw pand of onder de vlag van uw 
onderneming gepleegd worden. Uw pand kan worden gesloten 
en de vergunning ingetrokken. Ook deinzen criminelen niet terug 
voor geweld en bedreiging. Bedenk altijd: u kunt maar één keer 
nee zeggen!

Ziet u verdachte situaties in uw omgeving, herkent u de signalen 
die worden beschreven of bent u benaderd door criminelen? 
Meld dit dan bij de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan 
bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of op of 
www.meldmisdaadanoniem.nl.

INFORMATIEBIJEENKOMST VOOR BELANGSTELLENDEN 
WALKING SPORTS 

Walking Sports is het afgelopen jaar een schot in de roos gebleken. 
Op verschillende locaties en met verschillende varianten hebben 
we in Meierijstad momenteel meer dan 150 deelnemers aan het 
bewegen op een lager tempo.

Meierijstad en PSV foundation  
De gemeente Meierijstad en PSV Foundation willen samen 
seniorvriendelijke sporten stimuleren en faciliteren in Meierijstad. 
Wij geloven in de kracht van sport. Het is een middel om een 
meer gezonde levensstijl te 
stimuleren, alsmede ontmoeting 
tussen inwoners te faciliteren.  

Walking Sports 
Walking Sports is bewegen op een lager tempo, om zo lang als 
mogelijk vitaal te blijven. De 55+ deelnemers krijgen wekelijks een 
2-uur durend sociaal bewegingstraject aangeboden. Eerst even 
bijkletsen onder het genot van een kop koffie, hierna gevarieerd 
en verantwoord bewegen op uw eigen niveau. Balans, stabiliteit 
en bot- en spierversterkende oefeningen zullen ruimschoots 
aan bod komen. Als afsluiting een half uur een spelelement van 
verschillende sporten en gezellig afsluiten met elkaar. Omdat bij 
senioren het evenwicht, de kracht en geheugen afnemen, zijn bij 
Walking Sports de oefeningen daarop afgestemd en verkleinen 
we zo de kans op mobiliteitsverlies. Niets hoeft of moet, lekker 
met elkaar in de buitenlucht bewegen daar gaat het om.

Het succesvolle concept van Walking Sports voor senioren willen 
we ook graag in Veghel realiseren. We zijn op zoek naar senioren 
die interesse hebben om wekelijks buiten gevarieerd te bewegen 
in groepsverband. 

Voor alle senioren van Veghel die interesse hebben in Walking 
Sports, houden wij op woensdag 26 augustus 2020 een 
informatieavond bij Hockeyclub Geel Zwart.
 
Tijd   :  19.30 uur  
Waar :  Hockeyclub Geel Zwart,   

Prins Willem Alexander Sportpark 30 in Veghel

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar 
bewegen@meierijstad.nl.

FIETSKNOOPPUNTENKAART MEIERIJSTAD 
OOK VERKRIJGBAAR BIJ VVV EN UITPUNT

Helaas heeft niet iedereen de nieuwe Meierijstadkaart ontvangen. 
Als u deze kaart niet heeft gekregen, kunt u er een ophalen bij 
VVV Schijndel VVV Sint Oedenrode en UITpunt Veghel.

De openingstijden zijn:
• VVV Schijndel  

(Pompstraat 17) geopend:  
wo t/m zo van 13.00-17.00 uur

• VVV Sint Oedenrode 
(Kerkstraat 20) geopend:  
di en wo van 10.00-13.00 en 
do t/m za van 10.00-16.00 uur

• UITpunt Veghel  
(Markt 1) geopend:  
ma t/m vr van 10.00-18.00 en 
za van 10.00-16.00 uur

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Wethouder Van 
Dijkstraat 1 te Erp

bouwen van een woonhuis

Minister Calsstraat 6 herstellen van fundering 
draagmuren

Hoofdstraat 97 verbouwen van een woonhuis en 
bijgebouw

Taylorweg 10 gebruiken van een ecofilter
Heuvel 29 A  bouwen van een woning
Geluckweg 19 te Erp bouwen van een overkapping en 

verbouwen van de garage
Nederboekt 1 tot en 
met 6

bouwen van 6 huurwoningen

Beukelaar 19 A bouwen van een woning
De Scheifelaar 582 II 
(kavel 6)

plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

De Scheifelaar 582 II 
(kavel 6) 

bouwen van een woning met inrit

Looieind 9 te Erp plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

Rijksweg 15 bouwen van diverse wanden met 
verschillende hoogtes op terrein 
hoofdkantoor

Mac. Arthurweg 2A uitbreiding van Truckwerkplaats
Spoorlaan 
ongenummerd 

bouwen van 6 woningen

achter oude LTS t.h.v. 
Parallelweg Zuid 

bouwen van 15 huurwoningen

Pater van den Elsenlaan 
4 A

realiseren van een bedrijfsgebouw 
en logistiek centrum met 
bijbehorende kantoren

Langsteeg 3 bouwen van een 
vleermuiswinterverblijf

Geulstraat  renoveren van de gevels en het 
dak van 21 woningen 

Buitendreef en 
Herenakker  

Veghels Buiten - de Hoeve en het 
Pakhuis

De Eeuwsels 3 kappen van twee linden
Den Dubbelen 3 plaatsen van afrastering om de 

parkeerplaats

Evenementenvergunning
De Roost 15A te Erp 22 augustus 2020 End of Summer 

Party

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Rooseveltlaan 6 bouwen van een bedrijfspand

Heuvel ongenummerd 
nabij Heuvel 19H 

bouwen van twee parkeerschuren

Kuilven 40 te Erp plaatsen van een dakkapel
Gasthuisstraat 14 plaatsen van een schutting
Morgenstraat 43 te Erp bouwen van een bijgebouw
Burgemeester 
Verheijenstraat 6 te Erp

plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

Spoorven 408 realiseren van een 
schoonheidssalon aan huis

Kapelstraat 25 bouwen van een 
appartementengebouw met 6 
appartementen en het aanleggen 
van een inrit

De Scheifelaar 538  plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

Zandvliet 6  plaatsen van tijdelijke woonunits
Mergelven 18 bouwen van een woning

Collectevergunning
Meierijstad 30 november t/m 5 december 2020 

Collecte kerk in actie

Standplaatsvergunning
Hertog Janplein te Erp verkopen van verse en gegrilde 

kipproducten

Evenementenvergunning
Dobbelsteenplein 6 september 2020 - Live muziek: 

The Rocking Coasters (Rock & 
Roll vur de lol)

Dobbelsteenplein 4 oktober 2020 - Live muziek: The 
Specs (na oldtimerrit Bromvliegers)

Terrasvergunning
Hertog Janplein 20 te 
Erp

tijdelijke extra uitbreiding terras 
31 juli, 1 en 2 augustus 2020 van 
Haandel

VERDAGINGSBESLUITEN

Parkietendonk 1 plaatsen van een nieuw houten 
tuinhuis

Jhr. Ruys de 
Beerenbroeckstraat 7 

plaatsen van een dakkapel

Jan van Galenstraat 63 bouwen van een carport

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

Hackerom 6 te Erp verbreden van activiteiten en het 
verbouwen van verdieping naar 
logiesfunctie

Kraanmeer 20 te Erp gebruiken van een bedrijfswoning 
als plattelandswoning

Bergweg ongenummerd bouwen van twee woningen
Lavasveld 32 brandveilig gebruiken van een 

school
Verlengde Noordkade 
2A 

realiseren van een hotel

ONTVANGEN MELDINGEN MOBIELE PUINBREKER

Lijnt 13 te Erp mobiel breken van beton- en 
metselwerkpuin

Nieuwe Veldenweg 6 mobiel breken van beton- en 
metselwerkpuin

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

Pater van den Elsenlaan 
4 A 

oprichten van een warehouse 
voor de opslag en distributie van 
algemene handelsgoederen

Boekelseweg 9 te Erp verwijderen van een gasstation
Marshallweg 8 oprichten van een 

gasdrukregelinstallatie in 
kaststation

Pater van den Elsenlaan 
21 

verwijderen van een 
gasafleverstation

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.


