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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

INFORMATIE CORONAVIRUS

KOM NAAR DE KERMIS OP DE NEUL 

De kermis in Sint-Oedenrode gaat dit jaar door met 24 mooie 
attracties op het evenemententerrein de Neul. Maar de kermis is 
wel anders dan anders, beperkter en met inachtneming van alle 
corona-maatregelen. 

De kermis is van zaterdag 22 augustus tot en met woensdag 26 
augustus. De entree van het kermisterrein is aan de kant van 
de Van Rijckevorsel van Kessellaan. Er is een fietsenstalling ter 
hoogte van de Oda-school. De openingstijden zijn op zaterdag 
van 16.00 – 01.00 uur en zondag tot en met woensdag van 14.00 
– 24.00 uur.
Wij wensen jong en oud veel plezier op De Neul!

Vrolijk én verantwoord
In de attracties én op het kermisterrein worden diverse 
maatregelen getroffen conform de coronarichtlijnen; zo heeft het 
terrein een centrale toegang, is er een verplichte looproute en 
zijn er meerdere hygiënepunten. Als het maximale toegestane 
aantal bezoekers op het kermisterrein is bereikt, wordt tijdelijk 
met een wachtrij gewerkt.
Bezoekers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Ook op 
het kermisterrein gelden immers de bekende corona-regels: houd 
1.5 meter afstand van elkaar, blijf thuis als u verkouden bent, nies 
in uw elleboog, was uw handen en vermijd drukke plekken.
Op die manier maken we er samen een vrolijke én verantwoorde 
kermis van voor de inwoners van Sint-Oedenrode.

Géén activiteiten in centrum
Dit jaar zijn er géén activiteiten in het centrum van Sint-
Oedenrode (op en rond de Markt). De gemeente wil hiermee grote 
drukte voorkomen en de kans op besmetting met het corona-
virus vermijden. Dus geen live muziek of andere optredens van 
artiesten of dj’s bij de horeca. De opening met kinderen en de 
ouderenkermis vervallen dit jaar ook. 
Wilt u voor of na het kermisbezoek toch een terrasje in het 
centrum pakken? Een zitplaats is binnen én buiten verplicht. 
Vergeet dus niet te reserveren, anders bent u niet welkom. 

Aanvullende maatregelen coronavirus 

6 augustus 2020

Start nieuwe studiejaar

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Ben je ook benauwd en/of heb 
je koorts? Dan moeten alle  
huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.
Vermijd te  
drukke plekken.

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Houd 1,5 meter 
afstand, binnen  
en buiten.

Was vaak je  
handen.

Bestrijding brandhaarden

Is een recreatieve instelling (bijvoorbeeld  
een café of pretpark) de bron van een brand- 
haard, dan volgt sluiting van maximaal 14  
dagen. De veiligheidsregio bepaalt hoe lang.

 
 

Horeca

Horeca is verplicht bezoekers te vragen zich 
te registreren.  
 

Bezoekers moeten vooraf reserveren, 
krijgen een gezondheidscheck en een vaste 
zitplaats. 
 

Internationaal toerisme

Op Schiphol komt een teststraat voor 
mensen die uit een gebied komen met een 
oranje reisadvies.   
Reizigers worden hier getest en gaan  
in thuisquarantaine.  
 

Basisregels voor iedereen:

Studentenverenigingen:  
Fysieke introductiebijeenkomsten zijn niet 
toegestaan.

Studieverenigingen en studenten-
sportverenigingen:  

njiz netsmokneejib eitcudortni ekeisyF  
toegestaan als deze gericht zijn op 
introductie op de studie of de sport. Alleen  
in kleine groepen, zonder alcohol en tot 
uiterlijk 22.00 uur. 
 



THEATERVOORSTELLING VOOR MANTELZORGERS

Speciaal voor alle mantelzorgers binnen gemeente Meierijstad 
bieden wij u de voorstelling Breeknacht aan.

Breeknacht is een indringend waargebeurd verhaal over zware 
tegenslag, kracht, moed en hoop maar vooral en uiteindelijk een 
verhaal over hun liefde die (bijna) alles overwint. Meer informatie 
over het verhaal kijk op: www.nannatieman.nl.

Speeldata
•  2 september 15:00 uur – Locatie volgt, Sint-Oedenrode
•  3 september 19:00 uur – Noordkade, Veghel
•  6 september 15:00 uur – Sociaal Cultureel Centrum ’t 

Spectrum, Schijndel
 
Aanmelden                                                                                                                     
Voor de voorstellingen in Schijndel en Sint Oedenrode kunt u 
zich tot en met 27 augustus aanmelden. Vermeld uw naam, uw 
adres, telefoonnummer en het aantal kaartjes (max. 2 kaarten 
per persoon). Mail naar mantelzorg@welzijndemeierij.nl of bel 
naar 073-5441400.
Voor de voorstelling in Veghel kunt u zich tot en met 27 augustus 
aanmelden. Vermeld uw naam, uw adres, telefoonnummer 
en het aantal kaartjes (max. 2 kaarten per persoon). Mail naar 
mantelzorgveghel@ons-welzijn.nl of bel naar 088-3742525.
 
Meer informatie
•  Vanwege de coronamaatregelen is voor deze voorstelling 

een beperkt aantal kaarten beschikbaar (per voorstelling 
maximaal 45 personen). Verder houden we ons aan de 
RIVM richtlijnen, wat betekent dat we 1,5 meter afstand 
houden en dat u bij gezondheidsklachten thuis blijft.

•  Deze theatervoorstelling is voor mantelzorgers die in de 
gemeente Meierijstad wonen. 

•  Deze voorstelling wordt u gratis aangeboden, als waardering 
voor u als mantelzorger. 

•  Mocht u na aanmelding toch verhinderd zijn, laat het ons 
dan weten. Dan kunnen wij de kaartjes verstrekken aan 
andere geïnteresseerden. 

 

DOE MEE AAN WORLD CLEANUP DAY! 

Op woensdag 16 en zaterdag 19 september kunt u meedoen 
aan de grootste opschoonactie van het jaar. We houden 
allemaal van een schone omgeving. Daarom maken we samen 
heel Meierijstad schoon. Afgelopen week hebben we hierover 
de scholen, dorp- en wijkraden, sportverenigingen en ca 100 
vrijwilligers geïnformeerd.

Wat is het?
Op World Cleanup Day ruimen we samen en overal in de wereld 
zwerfafval op. Plastic Soup Foundation en Stichting Nederland 
Schoon zijn een intensieve samenwerking aangegaan in de 
organisatie van World Cleanup Day. Omdat de Landelijke 
Opschoondag dit jaar niet is doorgegaan, haken we als gemeente 
Meierijstad graag bij deze mooie actie aan. Het is een dag waarop 
iedereen samen met buren, verenigingen, sportclubs, scholen of 
collega’s de buurt schoonmaakt.

Wanneer is het?
Woensdag 16 september en zaterdag 19 september 2020.

Zo doe je mee!
•  Meld uw schoonmaakactie aan via  

www.meierijstad.nl/cleanupday 
•  Ontvang gratis opruimmaterialen
•  Nodig zo veel mogelijk deelnemers uit
•  Ga samen aan de slag

De gemeente zorgt voor handschoenen, veiligheidshesjes, 
knijpers en afvalzakken, en natuurlijk voor iets lekkers als dank 
voor uw deelname. Ook halen we het zwerfafval gratis voor u op.

Doe mee en meld uw school, (buurt)vereniging, club, 
vriendengroep of bedrijf vóór 31 augustus a.s. aan. Tijdens het 
opruimen hanteren we de richtlijnen van het RIVM.
                                   
 

ALZHEIMER CAFE ZOEKT CONTACT 

Door alle maatregelen die de afgelopen maanden genomen zijn 
om het coronavirus in te dammen, konden ook de Alzheimer 
Cafés in Veghel en Uden de afgelopen maanden niet doorgaan.

Nu de Alzheimer Café’s voorlopig nog niet door kunnen gaan, wil 
de werkgroep Alzheimer Café Uden-Meierijstad graag in contact 
komen met voormalige bezoekers van de Alzheimer Cafés in 
Veghel en Uden en mantelzorgers.

Mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden, 
directbetrokkenen kunnen bellen met medewerkers van het 
Alzheimer Café, voor bijvoorbeeld een luisterend oor, concrete 
hulp en ondersteuning. Mogelijk kunnen zij u in contact brengen 
met andere lotgenoten. Bellen kan naar 088-374 252 5 of stuur 
een mail met uw contactgegevens naar 
noordoostbrabant@alzheimer-nederland.nl.

1 TOT EN MET 7 SEPTEMBER VERSPILLINGSVRIJE WEEK 

De Verspillingsvrije Week is een onderdeel van de campagne 
“Hoe #verspillingsvrij ben jij?” van stichting Samen Tegen 
Voedselverspilling. Het is een week waarin consumenten worden 
uitgedaagd om meer #verspillingsvrij te zijn. Op 
www.verspillingsvrij.nl vindt u o.a. tips, een test om te checken hoe 
#verspillingsvrij u al bent en uitdagende challenges. Komende 
weken ontvangt u hierover meer informatie in deze krant. 

 

MEIERIJSTAD MAAKT SPRONG OP AFVAL-RANGLIJST 

Op de ranglijst van gemeenten met het minste restafval schuift 
Meierijstad van plek 99 naar de 32e positie. En laat daarmee 323 
gemeenten achter zich. 

In een periode van één jaar is de hoeveelheid restafval van 136 
kilogram per jaar per inwoner teruggebracht naar 76 kilogram 
per inwoner. Inwoners van de gemeente Meierijstad verdienen 
daarom een groot compliment, onze inwoners hebben een 
enorme slag gemaakt, in denken én doen, volgens wethouder 
Harry van Rooijen. 

Cijfers zijn het bewijs 
Een van de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente is 
dat de hoeveelheid restafval naar beneden moet. In 2025 mag 
dat nog 30 kilogram per inwoner per jaar zijn. Voor 2020 ligt de 
doelstelling op 81 kilogram. Meierijstad voldoet met 76 kilogram 
per persoon daar nu al ruimschoots aan. 

Gemiddeld wordt de grijze container voor restafval nog maar 
5,6 keer per jaar aan de straat gezet; dat is 35% minder dan 
voorheen. De andere afvalstromen zoals PMD, GFT, papier, 
glas, luiers zijn gestegen. Inwoners scheiden hun afval duidelijk 
beter en maken meer gebruik van de afvalstromen die ze gratis 
kunnen aanbieden. Ook zien we dat het aantal meldingen over 
zwerfafval of afvaldumpingen niet is toegenomen. 

Textielinzameling
De resultaten met de inzamelproef voor textiel zijn ook positief. 
Gemeente en de sociale werkbedrijven WSD en IBN trekken 
samen op om extra werkplekken te creëren voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Inzamelen, sorteren en verkopen 
van textiel uit Meierijstad leverde het textielsorteercentrum in 
Schijndel 166.000 kilogram textiel op. Goed voor 8,6 fulltime 
banen.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Akkerweg 3 te Erp bouwen van een romneyloods
Noordkade 5 wijzigen van de reclame aan de 

zuidgevel
Minister van 
Houtenstraat 1 

aanbouwen van een 
mantelzorgruimte

Moerven 222 verbouwen van een bijkeuken/
gedeelte garage tot kapsalon

Heiveld 8 vergroten van een woning
Voorbolst  
(ongenummerd ) nabij 
1A te Erp

aanleggen van een 2e inrit

Burg. de Kuijperlaan 22 bouwen van een carport
Sluisstraat 2 en  Pastoor 
van der Boomstraat 1 
t/m 9  

bouwen van een hek op een muur

Erlicum 5 te Erp oprichten van een bijgebouw

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Hoogstraat 11 te Erp restylen van de gevels en 

gewijzigde indeling van een 
bedrijfsruimte

Bernhardshoeve 9 bouwen van een tuinberging-zitje
Burgemeester 
Verheijenstraat 6 te Erp

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een uitweg

Donauring 28 bouwen van een vrijstaand 
bijgebouw

Witte de Withstraat 24 A wijzigen van een 
subbrandcompartiment

Standplaatsvergunning
De Amert 414 Foodtruck (incidentele) standplaats

Evenementenvergunning
Coxsebaan 
(ongenummerd) te Erp

3 oktober 2020 - Trekkertrek 
Boerdonk

VERDAGINGSBESLUIT

Spoorlaan 21A bouwen van een bijgebouw
Morschehoef 16 te Erp restaureren en verbouwen van 

een woonboerderij, het uitoefenen 
van een beroep aan huis en 
het bouwen van een bijgebouw 
(kapschuur)

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

Akkerweg 3 te Erp oprichten van een opslagloods 
voor materiaal ten behoeve van de 
omliggende visvijvers

Bolst 14 te Erp veranderen activiteiten; opslag 
zand grond en overslag containers 
afvalstoffen, puin

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Veghelsedijk 16 te Erp realiseren van containervelden met 
bijbehorende voorzieningen

Airbornestraat 5-5A bouwen van 2 onder-een-kap 
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.


