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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

DUURZAAMHEID: INWONERS AAN HET WOORD

In deze rubriek vertellen inwoners van Meierijstad over hun 
ervaringen met verduurzamen van hun woning. Deze week is dat 
Maarten Vissers uit Erp.

Hoe ben je begonnen?
‘’Mijn naam is Maarten Vissers, 28 jaar, ik woon samen met 
mijn vriendin Hilde in Erp. We hebben ons vrijstaande huis zelf 
gebouwd in 2016. Daarbij hebben we er voor gekozen om 2 cm 
dikkere isolatie aan te houden dan verplicht; en we hebben de 
naden tussen de isolatieplaten dichtgeplakt. Op deze manier blijft 
de warmte beter in huis en kun je de kou beter uit huis houden.’’

Waarom duurzamer leven?
‘’Onze reden voor verduurzamen is om een steentje bij te kunnen 
dragen aan een duurzame samenleving en om de maandelijkse 
lasten daarmee te verlagen.’’

Waar ben je nu mee bezig?
‘’We willen graag groener worden in stroom; maar we kregen de 
berekening niet gemaakt dat we een investering in zonnepanelen 
binnen 5-8 jaar terug verdiend hebben. Daarom hebben we een 
energieadviseur langs laten komen om samen alles op een rijtje 
te zetten en opnieuw de berekening te maken. We kwamen tot de 
conclusie dat we al goed en bewust omgaan met ons stroomgebruik. 
We proberen ook bewust met de thermostaat om te gaan, door 
deze bijvoorbeeld lager te zetten wanneer we niet thuis zijn.’’
 
Welk advies zou je anderen geven?
‘’Veel mensen denken dat ze dure investeringen moeten doen om 
te kunnen verduurzamen, maar kleine/goedkope aanpassingen 
zijn heel goed mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het bewust 
omgaan met de thermostaat. Dat kost helemaal niets, levert alleen 
maar iets op. We hebben recent een regenton aangeschaft. Het 
hemelwater, dat op het plat dak van het schuurtje valt, vangen 
we daarmee op. Dat gebruiken we voor de planten in de tuin. 
Hierdoor verbruiken we ook minder (drink)water.’’

Bent u benieuwd hoe u uw woning energiezuiniger kunt maken? 
Kijk dan eens op www.duurzaammeierijstad.nl. 

INFORMATIE CORONAVIRUS

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Daarom kunnen we stap voor stap de 1,5 meter loslaten. Eerst per 30 augustus 
in het MBO-, HBO- en WO-onderwijs. De overige maatregelen zijn verlengd tot en met 19 september.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Horeca

Overzicht coronamaatregelen 
 

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen corona. Daarom kunnen we stap voor stap 
de 1,5 meter afstand loslaten. Eerst per 30 augustus in het mbo, hbo en wo. De overige 

huidige maatregelen zijn verlengd tot en met 19 september.

13 augustus 2021

Evenementen

Vaste zitplaats verplicht. 

 
Met coronatoegangsbewijzen: 
•     Meer bezoekers mogelijk. 
•     Kleinschalige evenementen 

buiten zonder vaste zitplaats en 
van maximaal 1 dag met 
maximaal 750 bezoekers 
toegestaan. 

•     1,5 meter afstand niet verplicht.

Algemeen

Mondkapjesplicht

Maximaal aantal bezoekers 
afhankelijk van de grootte van de 
ruimte. 

 
1,5 meter afstand verplicht.

Horeca open tot 0.00 uur. 

 
Vaste zitplaats verplicht. 

 
Geen entertainment. 

 
Nachtclubs en discotheken dicht.

Winkelen en boodschappen

Reguliere openingstijden.

Recreatie

Reguliere openingstijden.

Sport

1,5 meter afstand niet verplicht 
tijdens het sporten. 

 
Met coronatoegangsbewijzen  
meer publiek mogelijk.

Onderwijs

Fysiek onderwijs op basisscholen 
en in het voortgezet onderwijs 
toegestaan. 

 
Per 30 augustus fysiek onderwijs in 
het mbo, hbo en wo toegestaan.

Werk

Werk thuis, tenzij het niet anders 
kan. 

Reizen en vakanties

Bekijk actuele reisadviezen op 
wijsopreis.nl.

In het openbaar vervoer en 
personenvervoer. 

 
Op stations en vliegvelden. 

 

In het voortgezet onderwijs.

 .

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Geef elkaar de ruimte.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Lucht

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 



VANAF 16 AUGUSTUS VACCINEREN ZONDER
AFSPRAAK 

Vanaf maandag 16 augustus is het voor inwoners uit onze regio 
mogelijk om ook zonder afspraak hun eerste prik te halen. De 
dichtstbijzijnde vaccinatielocatie is Veghel (adres: Amert 605). 
Tot en met 5 september kunt u dagelijks tussen 10.00 uur 
en 15.00 uur terecht voor de eerste prik. Neem uw ID-kaart of 
paspoort mee zodat de GGD ervoor kan zorgen dat u goed in het 
systeem komt te staan.

Mensen die al een afspraak hebben gepland, kunnen hier geen 
gebruik van maken. Zij kunnen terecht op de afgesproken tijd en 
plaats. Voor hen is er een vaccin gereserveerd. 

Prikken zonder afspraak is één van de acties die GGD Hart voor 
Brabant onderneemt om de vaccinatiegraad in de regio verder 
te verhogen.

Meer informatie kunt u vinden op 
https://www.ggdhvb.nl/corona/coronavaccinaties/
coronavaccinatie-zonder-afspraak.

GEMEENTE ONTVANGT MINDER KLACHTEN 

In 2020 heeft gemeente Meierijstad 71 klachten ontvangen 
tegenover 126 in 2019.

Dat komt naar voren in het Jaarverslag Klachten 2020. De daling 
is goed nieuws, zeker in een bijzonder jaar als 2020, waarin de 
dienstverlening van de gemeente moest worden aangepast aan 
de maatregelen rond Covid-19. Als de huidige trend dit jaar zich 
voortzet, zal ook in 2021 het aantal klachten zich rond de 70 
bevinden.

Een eenduidige oorzaak voor deze daling is niet te geven. Er zijn 
wel een aantal mogelijke factoren die gezorgd kunnen hebben 
voor deze daling. Uit het Rekenkameronderzoek blijkt dat 
inwoners de gemeente Meierijstad een 8 voor dienstverlening 
geven. Ook speelt een rol dat klachten voor het ophalen van 
huisvuil sinds 2020 door de afvalinzamelaar zelf worden 
afgewikkeld. 

En tenslotte is de Covid-19 pandemie bij een aantal afdelingen 
mogelijk de reden van de daling van het aantal gevraagde 
diensten/contacten. Daartegenover staat dat het aantal 
diensten bij de afdeling Toegang (denk aan de TOZO-regeling) 
en de afdeling Vergunning/Toezicht/Handhaving juist fors is 
tegenomen, terwijl het aantal klachten over deze afdelingen juist 
in aantal of relatief gezien is gedaald.

Er zijn natuurlijk ook verbeterpunten; deze liggen op het terrein 
van afhandeling meldingen openbare ruimte en de tijdige 
afwikkeling van aanvragen. Inmiddels is in 2020 gestart met het 
verder optimaliseren van deze processen.

ZOMERPROGRAMMA

Deze zomer is er een mooi activiteitenprogramma  
samengesteld voor jong en oud in Meierijstad.
Om zeker te zijn van een plek voor de activiteiten lasergamen, 
nerven en watervoetbal, graag aanmelden. Voor de activiteiten 
zoals lasergamen en watervoetbal geldt een aantal personen per 
team van 3 tot 5 personen. De planning is wel onder voorbehoud 
in verband met het weer. Voor aanmelden en meer informatie kijk 
op: www.meierijstad.nl/zomerprogramma.
 
Voor komende week staat op de planning:
• Donderdag 19 augustus Wijkactiviteit Moerven Veghel
• Donderdag 19 augustus Zomeravondverhaal in Veghel 
• Donderdag 19 augustus waterpistolengevecht
• Vrijdag 20 augustus Wijkactiviteit in Veghel
• Dinsdag 24 augustus De boekenfiets Veghel
• Dinsdag 24 augustus  Nerven Veghel
• Donderdag 26 augustus Watervoetbal in Schijndel
• Donderdag 26 augustus Slotentocht Sint-Oedenrode
• Donderdag 26 augustus Wijkactiviteit Veghel
• Donderdag 26 augustus Speurtocht en Pubquiz Veghel
• Donderdag 26 augustus Zomeravondverhaal Veghel
• Vrijdag 27 augustus Lasergamen Schijndel
• Zaterdag 28 augustus DJ workshop Veghel

SOCIALE WEGWIJZER MEIERIJSTAD

Veel organisaties in Meierijstad bieden diensten aan op het 
gebied van welzijn, jeugdhulp, werk, armoede, psychische hulp, 
activiteiten, opvang en ontmoeten (Sociaal Domein). Dat  is fijn, 
maar hoe vindt u de juiste organisatie voor uw specifieke vraag 
op deze onderwerpen? Om u hierbij te helpen ontwikkelde de 
gemeente de website Sociale wegwijzer. 

De Sociale wegwijzer is ook bedoeld voor zorg- en hulpverleners 
in Meierijstad. Met dit overzicht kunnen zij inwoners de weg 
wijzen naar passende organisaties. Kijk voor alle informatie op 
socialewegwijzer.meierijstad.nl.

MEEST TOEGANKELIJKE GEMEENTE

MEIERIJSTAD MEEST 

TOEGANKELIJKE GEMEENTE 

VAN NEDERLAND? 

Dat iedereen mee kan doen aan de samenleving 
zou vanzelfsprekend moeten zijn. Dat vinden we 
in Meierijstad. En aan die vanzelfsprekendheid 
werken we hard! Er gebeurt veel in Meierijstad. 
Daar zijn we trots op. 

We zitten bij de top 12 van meest toegankelijke 
gemeente van Nederland. 

Stemt u ook op de gemeente Meierijstad als 
meest toegankelijke gemeente van Nederland?

Meer informatie over de verkiezing is te vinden op
meesttoegankelijkegemeente.nl

BEZOEKMEIERIJSTAD.NL

Op de website www.bezoekmeierijstad.nl zijn alle activiteiten en 
tips verzameld voor een dagje of avondje uit in Meierijstad.

Voor komende week staan onder andere de volgende activiteiten 
op de planning:

•  Tot en met 25 september: Fluisterboot Veghel
•  Tot en met 30 september: Escaperoute Meierijstad 

Vlagheide
•  20-29 augustus: Phoenix Zomertour 2021 Veghel
•  21 augustus: Theater aan het water Veghel: Steven 

Brunswijk 

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Kraijenhoffstraat 40 plaatsen van een dakkapel
Erpsesteeg 6 slopen van twee varkensstallen 
De Scheifelaar 
ongenummerd kavel 539

bouwen van een woning

De Scheifelaar 
ongenummerd  kavel 577

bouwen van een woning

Achterst Ven 23 verbouwing woning 
De Scheifelaar 
ongenummerd  kavel  
532A

bouwen van een woning

De Amert 409 plaatsen van een  
magazijninrichting (bordes)

Krekelshofstraat 5 schilderen van een woning
De Scheifelaar 
ongenummerd (nr. 511)

bouwen van een woning

Ventieren ongenummerd 
te Erp

legaliseren van een gebouw

Kapellehof ongenummerd 
te Erp

bouwen van een woning

Ingetrokken aanvragen
Jan Pzn Coenstraat 13 verbouwen van het bijgebouw

VERLEENDE VERGUNINGEN

Omgevingsvergunning
Grooteakker 
ongenummerd

bouwen van een woning

Julianastraat 
ongenummerd (2a)

plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

De Scheifelaar 513 plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

De Langedonk kappen van bomen t.b.v. het 
herinrichten van bermen en 
groenstroken

De Amert 420 verbouwen van een kantoorpand
Deken van Miertstraat 20A 
tot en met 24S

wijzigen van een interne functie 
naar technische ruimte

Meester Schendelerstraat 
12

renoveren van een korfbalveld 
en het plaatsen van lichtmasten 
inclusief armaturen

Hesselereind 4 B te Erp bouwen van een bijgebouw
Wilbert Kerkhofstraat 1 
te Erp

plaatsen van een woonunit

Bolkenplein 5 te Veghel tijdelijk gebruik gemeentegrond 
24 augustus 2021

VERDAGINGSBESLUITEN

Wilbert Kerkhofstraat 8 
te Erp

bouwen van een woning met een 
bijgebouw

Kloosterveldt bouwen van 76 appartementen
De Houtwal 3C bouwen van een woning
Noordkade 5 verbouwen van een bedrijfshal
De Amert 311 verbreden van een inrit en het 

rooien/planten van bomen

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.

 NIEUWSBRIEF Meierijstad
  

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws van de gemeente! 
Meld u aan om vier maal per jaar een digitale nieuwsbrief van de 
gemeente te ontvangen. Incidenteel kunt u nieuws en informatie 
ontvangen in een extra nieuwsbrief. 

MELD U AAN!   www.meierijstad.nl/nieuwsbrief


