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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

Het zomerreces nadert zijn einde. De eerste vergaderingen 
komen er weer aan. Vanaf nu verschijnen er weer wekelijks 
berichten van de griffie. 

AGENDACOMMISSIE 6 SEPTEMBER

De agendacommissie stelt de vergadercyclus van september 
vast. De voorlopige agenda’s van de commissie (16 september) 
en de raad (30 september) en de beeldvormende avond (14 
oktober) worden hier besproken en vastgesteld. 
Tevens wordt het vergaderschema 2022 
besproken. De vergaderstukken zijn te vinden 
op www.meierijstad.nl/vergaderkalender. Let u 
er op dat het om concepten gaat. Wijzigingen 
zijn mogelijk.

BEELDVORMENDE AVONDEN SEPTEMBER

Vanwege de 1,5 meter afstand 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.

8 september
Op het programma staat:
•  Voortgang evaluatie zonneparken  

Wat is de stand van zaken? Wat zijn de punten waar we 
tegen aan lopen? Hoe kunnen deze in de toekomst worden 
meegenomen? Wat zijn de gevolgen van deze keuzes?

•  Transitievisie Warmte  
Wat zijn de resultaten van het participatietraject van 
shortlist naar startwijken? Hoe verder in de aanloop naar de 
vaststelling van de definitieve visie?

 

Zonneweide Korenstreep Veghel

9 september
Op het programma staat:
•  Rekenkameronderzoek tussentijdse evaluatie Integraal 

Veiligheidsplan (IVP) Meierijstad 
Het IVP bevat diverse strategische thema’s. Het onderzoek 
van de Rekenkamercommissie is gericht op het thema 
“Verbinding zorg en veiligheid’.  
Via een presentatie wordt ingegaan op de uitkomsten van 
het onderzoek en de conclusies en aanbevelingen.

Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.
nl of tel. 14 0413). Er mag ingesproken worden op zowel 
geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen.
•  Beeldvormende avond 8 september: aanmelding is mogelijk 

tot 7 september, 12.00 uur. 
•  Beeldvormende avond 9 september: aanmelding is mogelijk 

tot 8 september, 12.00 uur. 
De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

Vragen kijkers thuis
Tijdens de beeldvormende avonden kunnen kijkers thuis vragen 
stellen via een sms of WhatsApp bericht. De vragen worden 
tijdens de sessie ingebracht. Het telefoonnummer verschijnt 
tijdens de livestream in beeld. 

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? Kijk dan bij de 
vergaderstukken op www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

INFORMATIE GRIFFIE

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

9 SEPTEMBER: INLOOPAVOND OVER
TERINZAGELEGGING NOTITIE (NRD) WINDENERGIE

Op donderdag 9 september organiseert de gemeente tussen 
18.00 uur en 21.30 uur in het gemeentehuis een inloopavond over 
de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Windenergie (NRD). Deze notitie windenergie ligt tot en met 30 
september ter inzage.
 
Programma inloopavond                                                                                                                      
Op deze avond kunt u meer informatie opdoen over de NRD. 
Ook kunt u uw vragen stellen over de NRD aan de gemeente 
en Pondera, het bureau dat het onderzoek voor de gemeente 
uitvoert. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw zienswijze of 
wilt u dieper in gesprek over de inhoud van de NRD, dan kunt u 
zich aanmelden voor een tienminuten-gesprek.
Begin 2022 volgen er meerdere avonden om verder te praten 
over het ‘Afwegingskader Windenergie’. Deze avond is specifiek 
bedoeld voor de notitie Windenergie en hoe u hierop uw 
zienswijze kunt indienen.
Datum: Donderdag 9 september
Tijd:  Drie tijdsloten 18.00-19.00 uur, 19.15-20.15 uur 
 of 20.30-21.30 uur
Locatie:  Gemeentehuis Meierijstad, Stadhuisplein 1 
 5461 KN Veghel

Aanmelden
We houden rekening met de op dat moment 
geldende coronamaatregelen. Om drukte te 
voorkomen is het nodig om u aan te melden voor 
de avond, door een tijdslot te reserveren via https://ap.lc/WDvqL.
  
Hier kunt u het ook aangeven als u graag gebruik maakt van de 
mogelijkheid om 10 minuten één op één verder te spreken over 
de NRD of u hulp wenst bij het dienen van een zienswijze.

Indienen zienswijze                                                                                                                                     
Kunt u niet bij de inloopavond aanwezig zijn, 
maar wilt u wel een zienswijze indienen? 
Kijk dan voor meer informatie op 
www.meierijstad.nl/windenergie. Daar vindt u 
ook de NRD van de gemeente, alsmede een 
video over hoe u een zienswijze indient.
  

11 SEPTEMBER: EXCURSIE
HERSTEL WERKZAAMHEDEN LEEMBOSSEN IN
BOSKANT EN DE SCHEEKEN

De leembossen in de gebieden Boskant en De Scheeken hebben 
het moeilijk. Onder andere door verdroging. Steeds meer soorten 
begroeiing, die kenmerkend zijn voor de bossen op leemgrond, 
gaan hard achteruit. Sommige zijn zelfs al verdwenen. Om dit 
aan te pakken, gaat de gemeente samen met de Bosgroep Zuid 
Nederland vanaf dit najaar van start met een proefproject om 
deze leembossen te herstellen en toekomstbestendig te maken. 
Wilt u weten wat er gaat gebeuren? Op zaterdag 11 september 
is er een excursie om de werkzaamheden alvast toe te lichten. 

Aanmelden voor de excursie?
De excursie start om 13:00 uur aan de Broekdijk in Boskant, 
ter hoogte van het wandelpad door het bosgebied. Aanmelding 
is verplicht en kan tot 7 september via e-mail postbus@
bosgroepzuid.nl of telefoonnummer 040-2066360. Bij uw 
aanmelding graag aangeven met hoeveel personen u komt. Bij 
grote belangstelling kan worden besloten om een extra excursie 
om 15.00 uur te organiseren. Mocht dat het geval zijn, dan wordt 
u hier van te voren over geïnformeerd.

DUURZAAMHEID: INWONERS AAN HET WOORD

In deze rubriek vertellen inwoners van Meierijstad over hun 
ervaringen met het verduurzamen van hun woning. Deze week 
zijn dat Lucy en Cor Hazelberg uit Veghel.

Voorkennis duurzaamheid
‘’Wij zijn Lucy en Cor Hazelberg, 71 en 76 jaar oud en al jaren met 
pensioen. Duurzaamheid was een nieuw onderwerp voor ons. 
We hebben ons hoekhuis al bijna 30 jaar geleden laten bouwen. 
De isolatie was direct al goed en ons huis had toen eigenlijk al 
een label B. Inmiddels hebben we zonnepanelen laten installeren 
en zijn de airco en warmtevoorziening goed. Misschien dat de 
woning momenteel wel label A heeft.’’

Waarom duurzamer leven?
‘’We dachten dat we er op vooruit zouden gaan in onze 
maandelijkse energiekosten. Dat is nu al te merken, alhoewel 
de zonnepanelen pas zijn aangebracht in januari 2021. Ook 
willen we bijdragen aan een duurzamere samenleving. Met het 
veranderende klimaat worden de zomers steeds warmer; met 
airco in huis is het voor ons dan comfortabeler vertoeven.’’

Hoe ben je begonnen?
‘Een leverancier attendeerde ons erop dat zonnepanelen 



helpen om duurzamer te gaan leven. We zijn toen in aanraking 
gekomen met de duurzaamheidslening van de gemeente 
Meierijstad. De lening hebben we gebruikt om balansventilatie 
en warmteterugwinning te realiseren in onze woning. Wij kunnen 
en hoeven aan onze woning niets meer te verbeteren.’’

Welk advies zou u anderen geven?
‘’Kijk voor uzelf welke maatregelen u nodig heeft en waar u kosten 
mee gaat besparen in de toekomst. Het is ook belangrijk dat u 
voor uw eigen comfort kiest, zoals wij hebben gedaan met de 
airco. Als we terugkijken naar hoe we alles hebben aangepakt, 
zouden we alles hetzelfde hebben gedaan!’’

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

 
NA DE ZOMERVAKANTIE LETTEN WE EXTRA OP
SCHOLIEREN

Na de zomervakantie vinden er opvallend veel verkeersongelukken 
plaats. Met name onder scholieren. Deze negatieve trend willen 
we een halt toeroepen. Maandag 6 september starten de scholen 
weer in onze gemeente en regio.

Bent u automobilist? Wees dan in september extra lief voor 
scholieren. Bied ze de gelegenheid om te wennen aan hun 
(nieuwe) schoolroute. Bijvoorbeeld door uw snelheid voor ze aan 
te passen en door schoolzones te mijden. Zo kunnen zij, dankzij 
u, veiliger naar school. Als geheugensteuntje ziet u momenteel in 
het straatbeeld door héél Nederland, en dus ook in Meierijstad, 
spandoeken en posters met de tekst ‘Onze scholen zijn weer 
begonnen’.

BENT U OF KENT U EEN VERSPILLINGSVRIJE HELD?
MELD U AAN! 

In de Verspillingsvrije week van 7 tot en 
met 13 september komen consumenten 
in actie voor een verspillingsvrije 
voedselketen. De oproep aan inwoners 
van Meierijstad is om aan te sluiten bij 
de beweging naar een verspillingsvrij 
voedselsysteem. Hoe dat kan? Door tips 
en goede voorbeelden te delen! 
 
Bent u of kent u iemand die slim boodschappen doet, handig 
eten bewaart of een echte kliekjeskoning(in) is? Meld u aan en 
doe mee door het maken van een filmpje van maximaal 1 minuut 
met de #verspillingsvrijeheld en #meierijstad en post dat uiterlijk 
13 september op Facebook en/of Twitter en/of Instagram. 

Een jury kiest de verspillingsvrije held van Meierijstad. Deze 
wordt in de verspillingsvrije week bekend gemaakt. De winnaar 
krijgt een verspillingsvrije lunch voor vier personen.

OPROEP NOMINATIES KUNST- EN CULTUURPRIJS
2021 MEIERIJSTAD

Dit jaar wordt voor de tweede 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. 

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 Documentairefestival Beholders 
op woensdag 13 oktober. 

Kent u een potentiële winnaar voor de kunst- en 
cultuurprijs? Laat het ons weten. Kandidaten 
kunnen eenvoudig worden voorgedragen via 
www.meierijstad.nl/kunstprijs. U kunt tot en met 
19 september kandidaten nomineren.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Leinserondweg 24 A renoveren/verbouwen van een 

bijgebouw
Noordkade 9A wijzigen van een bedrijfsruimte 

naar een opslagruimte
Willibrordushoek 1 bouwen van een overkapping
De Coevering 6 bouwen van een woning
Bernhardshoeve 5 plaatsen van buitenberging met 

overkapping in plaats van de 
oorspronkelijke buitenberging

Eerdsebaan 7 verbouwen en uitbreiden van een 
bedrijfsruimte

De Scheifelaar 567 realiseren van een 2e uitrit
Gasthuisstraat 29 uitbreiden van een woning
van Riebeeckstraat 1 aanleggen van een inrit

Evenementenvergunning
Stadhuisplein 17 t/m 22 september kermis 

Veghel
Pastoor van 
Schijndelstraat 37 te Erp

24 t/m 27 september kermis 
Boerdonk

Verlengde Noordkade 
4-14

Zomerkade 17 september 

Kapelstraat 1 te Erp 24 t/m 27 september - Boerdonk 
Kermis

VERLEENDE VERGUNINGEN

Omgevingsvergunning
De Scheifelaar ong 
(540)

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Past van Schijndelstraat 
23 te Erp

verbouwen van een woning

Kapelstraat 16 plaatsen van een woonunit
Antoniusstraat 14 A te 
Erp

verbouwen van een woning en 
bouwen van een bijgebouw

Evenementenvergunning
Esdonkstraat 2 27 t/m 30 augustus  kermis Eerde
kerkplein en park kiosk 
te Eerde

27 t/m 30 augustus  
nevenactiviteiten kermis

VERDAGINGSBESLUITEN

Lambertshoeve ong. 
(nr. 7)

bouwen van een woning

Trentweg 22 te Erp bouwen van een ligboxenstal 
De Scheifelaar 
ongenummerd (567)

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Achterbolst 42 (Kavel G) 
te Erp

tijdelijk plaatsen van een 
stacaravan

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER

Leinserondweg 11 wijzigen van de indeling voor 
dierverblijven

Vlasven 176 verzoeken van een 
maatwerkvoorschrift i.v.m. het 
afbakken van worstenbroodjes

De Amert 409 veranderen Distributiecentrum voor 
distributie van Food en Nonfood

Eerdsebaan 7 veranderen van bedrijfsruimte
Huygensweg 10 starten van onderneming

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.

MijnGemeente app
Ziet u een mankement in uw 

woonomgeving? 
Geef het gemakkelijk met uw 

smartphone door. 
Download de gratis MijnGemeente app.

Voorbeelden van meldingen die u met de 
app kunt doen 

• een losliggende stoeptegel
• kapotte verlichting
• zwerfvuil
• vernielingen aan vuilnisbakken of      

(verkeers)paaltjes
• een verstopte straatput
• stankoverlast

Samen zorgen we er zo voor dat de open-
bare ruimte van gemeente Meierijstad 
schoon, heel en veilig blijft.

Locatie
Met uw smartphone geeft u de locatie, 
omschrijving en persoonlijke gegevens 
met een paar simpele handelingen door.

Foto
U kunt een foto meesturen en de locatie via 
uw telefoon doorgeven. De gemeente kan zo 
sneller en beter reageren op meldingen over 
de woonomgeving.

Reactie
Wijzigt de status van de melding? 
Dan ontvangt u een email.

Download de app
De app is beschikbaar voor Android en Apple. 
Voor het doen van een melding hoeft u alleen 
de eerste keer uw persoonsgegevens in de app 
in te voeren.

Woning van Cor en Lucy Hazelberg


