
De zomervakantie is weer bijna voorbij. De eerste vergaderingen 
komen er weer aan. Vanaf nu verschijnen er weer wekelijks 
berichten van de griffie. 

AGENDACOMMISSIE 5 SEPTEMBER

De agendacommissie stelt de vergaderingen 
van september vast. Deze commissie bespreekt 
de voorlopige agenda’s van de commissies (15 
september en de raad (29 september) en stelt 
deze vast. De vergaderstukken zijn te vinden 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender. Let er op dat het om 
concepten gaat. Wijzigingen zijn mogelijk. 
 

BEELDVORMENDE AVOND 8 SEPTEMBER

De omgevingswet gaat wellicht op 1 januari 2023 in. De Eerste 
Kamer neemt in november hier definitief een besluit over. Om 
goed met deze wet te kunnen werken stelt de gemeente vooraf 
een aantal formele documenten vast. De beeldvormende avond 
is ter voorbereiding van de besluitvorming door de raad. Deze 
staat nu gepland voor 3 november aanstaande.
Tijdens de beeldvormende avond praten we u bij over de stand 
van zaken en bespreken we kort zes documenten:

• Adviesrecht van de gemeenteraad en verplichte 
participatie bij een omgevingsvergunning voor een 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit
Dit gaat om de invulling van twee bevoegdheden van de 
gemeenteraad bij een omgevingsvergunning om af te wijken 
van de regels uit het omgevingsplan. 
Zo kan de gemeenteraad gevallen aanwijzen waarbij zij 
(bindend) advies uitbrengt aan het college. Ook kan de 
gemeenteraad activiteiten aanwijzen waarbij participatie 
verplicht is.

• Verordening fysieke leefomgeving
Onder de Omgevingswet worden alle regels voor de fysieke 
leefomgeving, die nu nog in verordeningen staan, uiteindelijk 
opgenomen in het omgevingsplan. Voor de overgangsperiode 
is eerder een verordening fysieke leefomgeving vastgesteld. 
Deze gaan we herzien en aanvullen. 

• Verordening nadeelcompensatie
Onder de Omgevingswet spreken we niet meer over 
planschade of tegemoetkoming in schade, maar over 
nadeelcompensatie. De verordening regelt het proces voor 
de behandeling van aanvragen voor compensatie van schade 
door een besluit.

• Delegatiebesluit
Met het delegatiebesluit besluit de gemeenteraad een 
aantal bevoegdheden over te dragen aan het college van 
burgemeester en wethouders. Een dergelijk besluit bestaat 
al, maar dit stemmen we af op de Omgevingswet. 

• Verordening adviescommissie omgevingskwaliteit
Onder de Omgevingswet gaan de commissies over welstand 
en monumenten op in één nieuwe adviescommissie. Met 
deze verordening stellen we de commissie in en spreken we 
af hoe de commissie werkt.

• Verordening handhaving & uitvoering omgevingsrecht
In 2018 is deze verordening vastgesteld. Deze wordt 
aangepast aan het woordgebruik van de Omgevingswet. 
In de verordening staat welke kwaliteitseisen we stellen 
aan vergunningverlening, toezicht en handhaving door de 
gemeente en de omgevingsdienst.

SPREEKRECHT

Wilt u inspreken over een van deze onderwerpen? Meld u dan 
vóór 7 september 12.00 uur aan bij de griffie, telefonisch 14 0413 
of per mail griffie@meierijstad.nl.
N.B.: het is ook mogelijk om in te spreken over niet geagendeerde 
onderwerpen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de griffie. 

INFORMATIE

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de griffie, telefonisch 
14 0413 of per mail griffie@meierijstad.nl.

TER INZAGE: BESTEMMINGSPLAN LANDELIJK 
GEBIED - LOOSBRAAK ONGENUMMERD SCHIJNDEL 

Het bestemmingsplan Landelijk Gebied - Loosbraak 
ongenummerd in Schijndel is door de gemeenteraad gewijzigd 
vastgesteld. Het plan ligt van maandag 29 augustus tot en 
met maandag 10 oktober ter inzage in het 
gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel. Ook 
is het bestemmingsplan Landelijk Gebied - 
Loosbraak ongenummerd digitaal te raadplegen 
via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
Het bestemmingsplan voorziet in aanpassing van het geldende 
bestemmingsplan Landelijk Gebied voor de bouw van een 
extra woning op het perceel Loosbraak ongenummerd (gelegen 
tegenover Loosbraak 28).
Voor de mogelijkheid om beroep in te 
stellen tegen het raadsbesluit tot gewijzigde 
vaststelling van het bestemmingsplan kunt u 
de volledige bekendmaking raadplegen op  
www.officiëlebekendmakingen.nl 
 

TER INZAGE: ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
FOODPARK 2021 VEGHEL

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Foodpark Veghel 2021’ ligt 
vanaf donderdag 25 augustus zes weken ter inzage in het 
gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel.

Aan de zuidkant van Veghel, gelegen aan de A50 ter hoogte 
van afslag 10 Eerde, ligt het bedrijventerrein Foodpark Veghel. 
Foodpark Veghel is een aantrekkelijke locatie voor bedrijven 
in de voedingsindustrie die nieuwe samenwerkingsverbanden 
zoeken. Hierdoor ligt de focus op vernieuwing, samenwerking, 
versterking en profilering van onze voedingsindustrie. De 
gemeente Meierijstad heeft de ambitie om Foodpark Veghel 
verder te laten groeien.

In 2016 is het bestemmingsplan ‘Foodpark Veghel 2016’ vastgesteld, 
waarna een deel van het terrein (fase 1) is ontwikkeld. In 2019 
is voor een volgende fase 2 een bestemmingsplan vastgesteld, 
het bestemmingsplan ‘Foodpark Veghel, uitbreiding’ en in 2020 
is medewerking verleend aan de vestiging van een bedrijf door 
middel van het verlenen van een Omgevingsvergunning voor ‘De 
Kempkens ongenummerd te Veghel’, dit was fase 3.

Bij de opzet van het bedrijventerrein Foodpark is het de bedoeling 
geweest om het bedrijventerrein in zuidelijke richting af te ronden, 
zodat bedrijfsbebouwing mogelijk is tot ongeveer het eind van de 
Corridor. Door middel van dit bestemmingsplan (fase 4) wordt 
deze zuidelijke afronding van Foodpark mogelijk gemaakt.

Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te 
stellen tegen het ontwerp bestemmingsplan kunt 
u de volledige bekendmaking raadplegen op 
www.officielebekendmakingen.nl.

 
OPROEP NOMINATIES KUNST- EN 
CULTUURPRIJS 2022 MEIERIJSTAD

Dit jaar rijken wij voor de derde keer de Kunst- en Cultuurprijs 
Meierijstad uit. Inwoners en organisaties uit Meierijstad kunnen 
kandidaten nomineren. Er is een prijs voor een professional in de 
kunst en cultuur én een prijs voor een amateur/vrijwilliger in de 
kunst en cultuur. 

We hanteren geen uitgebreide criteria. 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 komen in aanmerking voor 
deze prijs. 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. 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 
www.meierijstad.nl/kunstprijs of scan bijgaande 
QR code. Inzendingen graag motiveren. U kunt 
tot 15 september 2022 kandidaten aanmelden.
 
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. 
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tel:  14 0413        @gemeentemeierijstad
Voor storingen kunt u       @GemMeierijstad 
bellen 14-0413       @gemeentemeierijstad

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

G E M E E N T E  M E I E R I J S T A D  N I E U W S

 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



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.

BIJEENKOMST INVULLING LEEGSTAANDE 
PANDEN VOLOP MEIERIJSTAD

VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID 
WEEKMARKT SCHIJNDEL

De Hoofdstraat in Schijndel is verboden voor gemotoriseerd 
verkeer. Ook is het niet toegestaan om door de Hoofdstraat te 
fietsen tijdens de weekmarkt op zaterdag. Deze regels staan ter 
plekke aangegeven op de borden. Helaas ontstaan er regelmatig 
verkeersonveilige situaties doordat er toch gefietst wordt tijdens 
de weekmarkt. Om dit te voorkomen neemt de gemeente extra 
maatregelen. Op het marktplein worden voortaan op zaterdag 
extra hekken geplaatst; dit maakt doorfietsen lastig en stimuleert 
fietsers om af te stappen. Daarbij wordt er vanaf begin september 
tijdelijk extra gehandhaafd op het afstappen.

HERDENKINGEN BEVRIJDING VAN VEGHEL, 
EERDE EN SINT-OEDENRODE 

In september is het 78 jaar geleden dat Operatie Market Garden 
plaatsvond. Operatie Market Garden was een geallieerd offensief 
gericht tegen nazi-Duitsland. Hiermee begon de bevrijding van 
Noord-Brabant.

Om deze ingrijpende en heroïsche gebeurtenissen te herdenken 
vinden er drie herdenkingen plaats.

Bij al deze herdenkingen is een delegatie van de 101ste 
Airborne Division aanwezig. Zij verzorgen daarnaast een gratis 
toegankelijk concert. 

Concert 12 september: Kiosk Markt Sint-Oedenrode
Een 18-koppige band van de 101ste Airborne Division verzorgt 
op maandagavond 18 september een gratis toegankelijk concert. 
De band speelt ceremoniële muziek (bijvoorbeeld volksliederen) 
maar vooral ook nummers uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog, 
rock en jazz. Het concert start om 20.00 uur.

Zondag 11 september: Veghel
Na een kerkdienst (aanvang 10.00 uur) en een stille tocht 
van de Lambertuskerk naar de Kolonel Johnsonstraat begint 
de herdenking bij het Airbornemonument rond 11.30 uur. Bij 
deze herdenking zijn ongeveer 18 veteranen uit de Tweede 
Wereldoorlog aanwezig. 

Gemeente Meierijstad organiseert deze herdenking. Het Sint 
Barbara Gilde, Muziekvereniging Frisselstein en de Basisschool 
Bernadette verlenen hun medewerking. 

Zaterdag 17 september: Eerde
De herdenking begint om 19.00 uur bij het Geronimomonument 
aan het Zandvliet. 
Het Airborne Comité Eerde organiseert deze herdenking: 
Muziekvereniging Meierijstad en Basisschool Petrus en Paulus 
verlenen hun medewerking.

Zondag 18 september: Sint-Oedenrode
Deze herdenking bestaat uit twee delen: allereerst een herdenking 
bij het ‘Monument to the Dutch’ om 13.00 uur.Het tweede deel 
van de herdenking vindt plaats op de begraafplaats bij de 
Martinuskerk bij de Britse oorlogsgraven. De Oranjevereniging 
Sint-Oedenrode / Comité Remember September organiseert 
deze herdenking. Het Sint-Jorisgilde verleent medewerking. 

Burgemeester van Rooij houdt een toespraak in Veghel en Eerde. 
In Sint-Oedenrode houdt wethouder van Burgsteden de toespraak.
Bij iedere herdenking zijn vertegenwoordigers van een of 
meerdere ambassades en andere genodigden aanwezig. 
Ook speelt de band van de 101ste Airborne Divisie bij iedere 
herdenking een deel van de muziek. 

BUURTBUS VENHORST-VEGHEL HOUDT 
KERNEN BEREIKBAAR

Hoe houd je de kleine kernen bereikbaar als een buslijn door te 
weinig reizigers en corona is uitgevallen? Gemeenten Boekel en 
Meierijstad, Arriva en de provincie Noord-Brabant zagen kansen 
voor een buurtbus. Na de zomer gaat er een buurtbus rijden 
tussen Venhorst en Veghel. Dit dankzij de inzet van vrijwilligers. 
Hierdoor blijven de kleine kernen bereikbaar en leefbaar.

Traject
De nieuwe buurtbus rijdt straks tussen Venhorst en Veghel en gaat 
via Huize Padua, Boekel en Erp. Het is een bus voor maximaal 
8 personen. De buurtbus rijdt volgens een vaste dienstregeling 
en een vaste route. De organisatie komt in handen van een 
bestuur en 20 enthousiaste chauffeurs, allemaal vrijwilligers. Zij 
bepalen samen met Arriva en de gemeentes hoe ze het beste 
kunnen rijden. Arriva zorgt voor de bus en voor training van de 
chauffeurs. Binnenkort meer informatie hierover.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

Deze week ontvangt u de publicaties van week 34 en week 35. 

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Week 34
Omgevingsvergunningen
De Scheifelaar 555 
(kavel 9)

bouwen van een woning

Zeven Eikenlaan 48 verplaatsen van een binnendeur
Ham 5 te Erp verbouwen van een woning
Melvert 5 te Erp tijdelijke opslag voor bouwmaterialen
Patrijsdonk 54 aanbouwen achterzijde van de woning
Driehuizen 8 Brandveilig gebruik logiesverblijf
Kampweg 1 te Erp verbouwen van een woonboerderij
Karwijveld 11 plaatsen van zonnepanelen

Week 35
Omgevingsvergunningen
Goordonksedijk 2B kappen van een kastanjeboom
Kloosterveld (kavel 53) plaatsen van een buitenberging 

met terras
Kloosterveld (kavel 52) plaatsen van een buitenberging 

met terras
Boerdonksedijk 16 te 
Erp

plaatsen van zonnepanelen op een 
grasland

Week 35
Evenementenvergunning
Markt Veghel en 
buitengebied

6 november 2022 - krollenloop

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Week 34
Omgevingsvergunningen
De Amert 401 administratief wijzigen (reparatie) 

van opstellingsuitvoering bestaande 
ammoniak koeling en realisatie 
extra ammoniak koeling ten 
behoeve van nieuwe shockvriezers 

Kruigenstraat 12B bouwen van een woning en een 
parkeerschuur

Kruigenstraat 12C bouwen van een woning
Evertshoeve 
ongenummerd  (SBA 
2110)

gewijzigd uitvoeren van een 
parkeerschuur

De Scheifelaar 543 bouwen van een woning

Evenementenvergunningen
Kempkens 1000 25 september  - Udea open air
Vanderlandelaan 2 
Rooseveltlaan 1  

29 september Vanderlande Run

Verlengde Noordkade 4 
en 14 

11 t/m 14, 18 t/m 21 en 25 t/m 28 
augustus  - Zomerkade 2022

Week 35
Omgevingsvergunning
Biezendijk 18B kappen van 1 eik

Evenementenvergunning
Verlengde Noordkade 4 
en 14 

27 augustus  - Zomerkade 2022 
Pakhuis 15

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING

Week 34
Evertshoeve 16 plaatsen van een woonunit

BUITEN BEHANDELING GESTELD

Week 35
H.Hartplein 24 bouwen van een terrasoverkapping
Prinsenkamp 1 te Erp slopen van het huidige kantoor en 

opslag, het realiseren van kantoor 
en opslag en het plaatsen van een 
tijdelijke kantoorunits

VERDAGINGSBESLUITEN

Week 34
De Langedonk 1 bouwen van een kindcentrum

Week 35
Hertog Janstraat 44-66  bouwen van een fietsenberging en 

aanpassen van de entree

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

Week 35
De Beeke 12b  te Erp beëindigen van alle 

bedrijfsactiviteiten 

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

Week 34
De Amert 414 uitbreiden van een tankstation en 

het aanleggen van een uitrit
Corridor 2 D milieuneutraal wijzigen  

Dit zijn kennisgevingen en geen officiële 
publicaties. De officiële publicaties staan 
op www.overheid.nl). Abonneer u op de 
e-mailservice om berichten digitaal te ontvangen 
via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt 
 


