
RAADSBIJEENKOMSTEN 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.
Voor actuele informatie kijk op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.
De raadsbijeenkomsten zijn in het 
bestuurscentrum van Meierijstad, Burgemeester 
Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode. Aanvangstijd 
is 19.30 uur.

 
BEELDVORMENDE AVOND 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?

BEELDVORMENDE AVOND 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.

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. 

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN BEDRIJFSVOERING
16 SEPTEMBER 

Op de agenda staat:
•  Kosten opsporen en ruimen explosieven Tweede 

Wereldoorlog en indiening aanvraag suppletie-uitkering
•  Bestemmingplan ‘Sint-Oedenrode, verplaatsing AH’ en 

beeldkwaliteitsplan ‘Albert Heijn Borchmolendijk te Sint-
Oedenrode’

•  Bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode, 
Lieshoutsedijk 13’

•  Bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode 
Koeveringsedijk ongenummerd’

•  Bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening 
Damianenweg 24’

•  Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, herziening Lieseind 8’
•  Bestemmingsplan ‘Boxtelseweg 38 te Schijndel’
•  Bestemmingsplan ‘Zijtaart-Zuid’
•  Verordening Bedrijveninvesteringzones Sint-Oedenrode 

2022-2026
•  Resterend bedrag uitvoeringskrediet van € 2.000.000 voor 

versterking robuuste groenblauwe structuren 

Wilt u inspreken?
Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Neem dan 
contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 14 
0413). Aanmelding is mogelijk tot 15 september, 12.00 uur. De 
spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

RAAD 30 SEPTEMBER

De raad neemt op 30 september een besluit over de onderwerpen 
die op 16 september in de commissie Ruimte, Economie en 
Bedrijfsvoering worden behandeld. Ook staat het voorstel 
‘aanwijzing accountant controle jaarrekening 2022 gemeente 
Meierijstad’ op de agenda van de raad. 

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? 
Kijk dan bij de vergaderstukken op www.meierijstad.nl/
vergaderkalender.
De stukken zijn ook via een gratis app te raadplegen. 
Wat moet u hiervoor doen?
•  Download de app iBabs Pro
•  Login met site: meierijstad
•  Gebruikersnaam: burger
•  Wachtwoord: burger
 
Vergaderdata in de komende periode
8 september:    Beeldvormende avond 
9 september:    Beeldvormende avond
14 september:   Lokale Regiotafel RNOB  

(Regio Noordoost Brabant)
16 september:  Commissievergadering
30 september:  Raadsvergadering

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende 
avonden weten? 
Kijk eens op de 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.
 

LET OP: FRAUDE MET PINPAS IN MEIERIJSTAD

Mede namens de politie willen wij inwoners waarschuwen voor 
oplichting met de pinpas, ook wel spoofing genoemd.
Er zijn in de afgelopen periode verschillende inwoners opgelicht 
door een zogenaamde “medewerker van de bank”. Deze 
“medewerker” neemt telefonisch contact op en geeft aan dat er 
iets niet klopt met de pinpas en vraagt of men de pincode wil 
inspreken via de telefoon. 
Vervolgens wordt aangebeld door een “’andere medewerker van 
bank” die de pinpas komt ophalen. In een specifieke situatie is 
zo 6000 euro van de bankrekening opgenomen door de daders.

In de maand augustus is er 
13 keer aangifte gedaan in 
Meierijstad van soortgelijke 
oplichting. Natuurlijk kan 
iedere bank genoemd worden 
door de oplichters. 
 
Belangrijke tips
• De bank stuurt geen sms, geen mail en belt niet met dit 

soort verzoeken naar klanten. 
• Ga niet in op telefonische vragen, mails en sms. 
• Verbreek de verbinding als u het niet vertrouwt.
• En neem zelf contact op met de bank. 
• Bent u onverhoopt slachtoffer geworden? Doe dan altijd 

aangifte of melding bij de politie.

Kijk voor meer informatie op: 
https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/
senioren-en-veiligheid/spoofing. 
 

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 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.
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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.
 

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.

 
13 SEPTEMBER INFO AVOND VOOR YOUNG
LEADERS

Young Leaders is een opleidingsprogramma en 
ontwikkelprogramma voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar die 
hun talenten willen benutten en die een bijdrage willen leveren 
aan de maatschappij. 

Op 13 september starten we met een informatie avond over het 
opleidingsprogramma Young Leaders in Meierijstad. Deze vindt 
plaats om 19.00 uur in de Bibliotheek Veghel, Markt 1.

Wil jij
- leren om verantwoordelijkheden te nemen?
- zelfstandig leren werken?
- zelfvertrouwen krijgen?
- je verantwoordelijk voelen voor jouw leefomgeving?

Meld je dan aan en geef aan op welk gebied van sport, kunst, 
cultuur of een activiteit in jouw omgeving, jij je talenten wilt 
inzetten. Stuur een appje of bel naar Henry van Alebeek 06-
11094584. Mailen kan ook: hvanalebeek@meierijstad.nl. 
 

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.

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MARIAHEIDE,
BOSKANT, BOERDONK EN KIENEHOEF OM BUURT
TE VERDUURZAMEN

De gemeente is op zoek naar woningeigenaren in Boskant, 
Boerdonk, Mariaheide en wijk de Kienehoef die hun huis klaar 
willen hebben voor de toekomst en een lagere energierekening 
willen hebben. En die zich daar, samen met een groepje 
buurtgenoten, voor willen inzetten om dit ook voor elkaar 
te krijgen. Op 21, 23 en 29 september vinden er hierover 
informatiebijeenkomsten plaats. Op deze avonden horen 
bewoners uit deze kerkdorpen en wijk welke energiebesparende 
maatregelen voor hun buurt interessant zijn, wat ze opleveren 
en hoe ze samen met buren een collectieve deal regelen. De 
gemeente organiseert samen met Stichting Buurkracht deze 
bijeenkomsten.

Van idee tot realisatie binnen 10 weken                                                                                        
De buurtteams die ontstaan uit de informatiebijeenkomsten 
krijgen ondersteuning vanuit Buurkracht. Denk hierbij aan 
een eigen buurtbegeleider die helpt met het maken van een 
buurtplan, het aanvragen van de offertes en de buurkracht-
app. Ook ontvangen teams materialen om medeburen te 
enthousiasmeren mee te doen. Met als doel: 
van idee tot realisatie binnen 10 weken. De actie 
voor woningeigenaren start voorlopig in 4 wijken 
van Meierijstad: Mariaheide, Boskant, Boerdonk 
en Kienehoef. Meer informatie over Buurkracht 
kunt u vinden op stichtingbuurkracht.nl. 

VERPLAATSING WEEKMARKT 16 SEPTEMBER 

In verband met de opbouw van de kermis op het Meijerijplein, 
wordt de weekmarkt van 16 september verplaatst naar het 
parkeerterrein van Vlas en Graan (achter Hout-Brox).

 

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
De Scheifelaar 
ongenummerd(566)

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Evenementenvergunning
De Bresser 27 10 april 2022 VOW Mudrun 2022 

VERLEENDE VERGUNINGEN

Omgevingsvergunning
Rooseveltlaan (R 161) aanleggen van een 

voetgangersbrug over de 
Biezenloop

Pater van den Elsenlaan 
5

bouwen van een bedrijfsgebouw 
en het aanleggen van inritten

Kempkens 
ongenummerd

bouwen van bedrijfshuisvesting en 
het aanleggen van inritten

De Scheifelaar 
ongenummerd (567)

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Hubertshoeve 6 reeds geplaatste erfafscheiding en 
schapenhekje (vergunningsvrij)

Evenementenvergunning
Markt 11 en 12 september  Heel Veghel 

Zingt Mee en Kuussemèrt
Verlengde Noordkade 
4-14

17 t/m 19 september Zomerkade

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

VERDAGINGSBESLUITEN

De Scheifelaar 
ongenummerd(522)

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

VAN RECHTSWEGE VERLEENDE VERGUNNINGEN

Patio 14A transformeren van een 
winkelruimte naar appartement

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER

De Amert 130 A starten met reparatie en 
onderhoud aan personen auto’s

De Horstjens 2 starten met het maken van 
meubels (kleinschalig)

Pater van den
Elsenlaan 4

plaatsen van een 
gasdrukregelinstallatie in 
kaststation 

Doornhoek 4040 tijdelijk in gebruik nemen van extra 
logistieke ruimte 

ONTVANGEN MELDINGEN MOBIELE PUINBREKER

Willibrordushoek 5B 20-9-21 t/m 20-12-2021 mobiel 
puinbreken

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


