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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

    

RAADSVERGADERING 24 SEPTEMBER

De raad neemt op 24 september een besluit over de onderwerpen 
die op 10 september in de commissie REB zijn behandeld.

Bij een raadsvergadering is geen ruimte voor publiek om 
deze bij te wonen. Belangstellenden kunnen de vergadering, 
zoals gebruikelijk, via de livestream (www.meierijstad.nl/
videoregistraties) volgen.

Op de agenda staat:
• Kennismaking kinderburgemeester en overdracht 

kinderburgemeester ambtsketen
• Gebiedsvisie Molenheide (afvoeren van agenda, niet rijp 

voor besluitvorming)

Hamerstukken 
• Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 

Brabant-Noord 
• Erratum jaarrekening 2019 gemeente Meierijstad 
• Vaststelling bestemmingsplannen:
 - Boschweg 114-118, Schijndel 
 -  Landelijk gebied, herziening Schootsestraat 40 en 59, 

Schijndel 
 - Landelijk gebied, herziening Borne 27, Schijndel
 - Veghel-West, herziening Heilig Hartplein 16-22
 - Buitengebied Veghel, herziening Erpseweg 8 en 9 
• Aanvullend krediet snelfi etsroute Uden-Veghel

Bespreekstukken
• Motie vreemd aan de orde Hart: Bomenfonds

BEELDVORMENDE AVONDEN

7 OKTOBER
Op het programma staat:
- Toekomstvisie grondstoffenbeleid
Wat is de stand van zaken? Nadien is er een worldcafé, waarbij 
de raad in gesprek gaat over hoe nu verder? Welke ideeën leven 
er? Wat zijn de aandachtspunten vanuit de raad?

- Inrichtingsplan Omnipark Erp
Hoe zit het inrichtingsplan er uit? Hoe wordt de concentratie 
van buitensport, ontmoeting en recreatie ruimtelijk vertaald? 

Hoe ziet het multifunctionele gebouw voor sport en sociaal-
maatschappelijke activiteiten er uit? Wat zijn de gevolgen voor 
de herinrichting van het beekdal van de Aa?

Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griffi e (e-mail griffi e@meierijstad.nl 
of tel. 14 0413). Inspreken is ook mogelijk over onderwerpen 
die niet op het programma staan. De spreektijd is maximaal vijf 
minuten per spreker. Aanmelding is mogelijk tot 6 oktober 12.00 
uur.

8 OKTOBER
Op het programma staat:
- Interactieve sessie: Onderwijs in Meierijstad
Wat is de rol van de gemeente? Welke partijen werken samen 
en wat doen zij? Hoe zit het met: onderwijsachterstanden, 
de aansluiting onderwijs-jeugdhulp, de samenwerking met 
de partners (kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs, 
Regionaal Bureau Leerplicht en samenwerkingsverbanden)? 
Hoe werkt dat in de praktijk?

- Armoede en schulden
Hoe kan een oplossing gevonden worden voor een problematische 
situatie? Wat zijn de resultaten van het gemeentelijk beleid van 
de afgelopen 2,5 jaar? Wat is de huidige stand van zaken? Wat 
vinden samenwerkende partners hiervan?

WILT U INSPREKEN?

Neem dan contact op met de griffi e (e-mail griffi e@meierijstad.
nl of tel. 14 0413). Inspreken is ook mogelijk over onderwerpen 
die niet op het programma staan. De spreektijd is maximaal vijf 
minuten per spreker. Aanmelding is mogelijk tot 7 oktober, 12.00 
uur.

VERGADERSTUKKEN

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

Vergaderdata in de komende periode
24 september: Raadsvergadering
1 oktober:        Agendacommissie
7 oktober:        Beeldvormende avond
8 oktober:        Beeldvormende avond

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 griffi e, telefoon 14 
0413 of e-mail griffi e@meierijstad.nl.

WIJZIGINGSPLAN ‘HOOGSTRAAT 70 SINT-OEDENRODE’

Het college van Burgemeester en wethouders heeft bij besluit 
van 15 september 2020 het wijzigingsplan ‘Hoogstraat 70 Sint-
Oedenrode’ vastgesteld. Het wijzigingsplan ligt met ingang van 
donderdag 24 september tot donderdag 5 november 2020 ter 
inzage in het gemeentehuis in Veghel. Het wijzigingsplan biedt 
een juridische regeling voor splitsing van de boerderij in twee 
woningen op de locatie Hoogstraat 70 in Sint-Oedenrode. Voor 

de mogelijkheid om beroep in te dienen kunt u de volledige 
bekendmaking raadplegen op: www.offi cielebekendmakingen.nl.

KLIMAATATLAS LIVE! 

Overdag een temperatuur van 40 graden, een tien dagen 
durende hittegolf, dikke onweersbuien en straten die blank staan. 
We merken de laatste jaren goed dat het natter, heter en droger 
wordt. 

Klimaatgevoeligheid in beeld gebracht 
De gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss, 
Uden en waterschap Aa en Maas werken in As50+ verband 
samen aan water en klimaatadaptatie. Samen hebben wij nu de 
klimaatatlas ontwikkeld. In de klimaatatlas kunt u zien waar in 
de regio hinder of overlast ontstaat bij extreme hitte, droogte of 
neerslag. 

Samen aan de slag 
Iedereen kan een kijkje nemen in de klimaatatlas op https://As50.
klimaatatlas.net. Voer een adres in en kijk naar het effect van 
hitte, droogte of water op die specifi eke plek. Klimaatverandering 
treft ons allemaal; gemeente, waterschap, landbouw, bedrijven 
en inwoners. Een oplossing ligt dan vaak ook niet bij één partij. 
Vandaar dat we graag met u in gesprek gaan om onze leef-, 
woon- en werkomgeving klimaatbestendig te maken. 

Meer informatie
U kunt voor meer informatie contact opnemen van Harold van 
Oorschot, tel 14 0413 of mailen met duurzaam@meierijstad.nl.

MAAK HET OPLICHTERS NIET TE MAKKELIJK

Deze maand staat de campagne Senioren en Veiligheid centraal. 
Met name ouderen zijn regelmatig slachtoffer van criminaliteit. 
Een valkuil is dat oplichters vaak betrouwbaar overkomen. Zo ook 
bij hulpvraagfraude. Bij hulpvraagfraude doet een oplichter zich 
voor als een bekende via bijvoorbeeld WhatsApp. Bijvoorbeeld 
als uw (klein)zoon of (klein)dochter, maar ook als vriend of 
vriendin. Er wordt gevraagd om hem of haar snel te helpen door 
geld over te maken of te klikken op een betaalverzoek. Vaak 
staat in het eerste bericht dat de ‘bekende’ een nieuw mobiel 
nummer heeft. Bel daarom altijd eerst de persoon zelf op het 
oude nummer en zorg dat u een normaal gesprek met hem of 
haar kan voeren. 

Dus: Niet gebeld = geen geld
Bent u toch slachtoffer geworden? Meld het zo snel mogelijk bij 
uw bank en doe altijd aangifte bij de politie. Voor meer informatie 
kijk op: www.veiliginternetten.nl.

VERLENGING STEUN- EN HERSTELPAKKET 
VOOR BANEN EN ECONOMIE

De aanhoudende economische gevolgen van het coronavirus 
zijn nog steeds van invloed op banen en economie.
Per 1 oktober 2020 wordt een nieuw steun- en herstelpakket 
geïntroduceerd. 

Kinderburgemeester Rens Klaasen en burgemeester Van Rooij



Omdat de vooruitzichten voor de (nabije) toekomst ongewijzigd 
blijven, zijn de steunmaatregelen vooral gericht op de langere 
termijn. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe en 
gewijzigde maatregelen voor werkgevers.
U kunt meer informatie over de verschillende regelingen vinden 
op: www.meierijstad.nl/corona-regelingen.

Verlengd en aangepaste Tijdelijke Noodmaatregel Overbrug-
ging voor Werkgelegenheid (NOW)
Het doel van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor 
Werkgelegenheid (NOW) 3.0 is dat bedrijven en werknemers zich 
aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Deze maatregel 
maakt het mogelijk voor werkgevers tot maximaal 90% van hun 
loonkosten vergoed te krijgen als ze verwachten ten minste 20% 
of 30% omzet te verliezen over 4 maanden door de coronacrisis. 
NOW 3.0 kan vanaf 16 november aangevraagd worden, met 
terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.

Verlengd en aangepast de Tijdelijke Overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers (Tozo)
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 
(Tozo) 3.0 is ingericht zodat zelfstandig ondernemers zich kunnen 
voorbereiden op een nieuwe toekomst. De verlenging Tozo 3.0 
loopt vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Vanaf 1 oktober kunt u 
Tozo 3 aanvragen bij uw woongemeente. 

Verlengd en aangepast: Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven met 
het betalen van een deel van hun vaste lasten. In de verlengde 
TVL wordt het maximale bedrag per bedrijf per 3 maanden 
verhoogd naar € 90.000,-. Deze belastingvrije tegemoetkoming 
wordt verlengd tot en met 30 juni 2021. In deze periode wordt de 
regeling geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers de ruimte en 
tijd hebben om zich aan te passen aan de nieuwe situatie.

De subsidie is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet 
hebben verloren door de coronacrisis. U kunt de TVL aanvragen 
bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Verlengd, aangepast en aflopend: belastingmaatregelen
In het 2e noodpakket kon belastinguitstel worden aangevraagd 
tot 1 september 2020. Deze maatregelen zijn met één maand 
verlengd. Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel 
aanvragen. Het uitstel van betaling loopt op uiterlijk 1 januari 2021 
af. Ondernemers krijgen twee jaar de tijd om de opgebouwde 
belastingschuld af te lossen. De tijdelijke verlaging van 
invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 
december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra 
kosten worden geconfronteerd. 

Verlengd: borgstellingen, leningen en garantiefondsen
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en 
-garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende 
liquiditeit BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 
beschikbaar. 

28 SEPTEMBER: AUTISME CAFÉ MEIERIJSTAD 
GAAT WEER VAN START

In februari van dit jaar was de laatste avond van het autisme 
café Meierijstad. Daarna zorgde het coronavirus er voor dat de 
café avonden niet meer door konden gaan. Voor vele bezoekers 
van het Autisme café Meierijstad was dat geen prettige tijd. 
Regelmatig werd er dan ook geïnformeerd wanneer het Autisme 
café Meierijstad weer open zou gaan.

Op 28 september is het Autisme café Meierijstad weer geopend. 
Vanaf 19.30 uur is iedereen met een vorm van autisme of zijn of 
haar netwerk van harte uitgenodigd in Het Pieter Brueghelhuis 
Middegaal 25 in Veghel.  De organisatie houdt zich aan de regels 
van het RIVM om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Herman Vissers, 06-
10628164 of mailen met h.vissers@meedemeentgroep.nl.

VERKIEZING LEDEN VAN DE TWEEDE 
KAMER 17 MAART 2021

Stemmen voor Nederlanders die in het buitenland wonen
Woont u niet in Nederland? En wilt u bij verkiezingen vanuit het 
buitenland stemmen? Registreer u dan eenmalig. De documenten 
waarmee u kunt stemmen, krijgt u dan bij iedere verkiezing van 
de Tweede Kamer en Europees Parlement automatisch per post. 
U registreert zich eenvoudig via de www.denhaag.nl. Als u zoekt 
op Registratie, dan komt u op de juiste pagina.

Om uw stem uit te brengen voor de leden van de Tweede 
Kamer op 17 maart 2021 kunt u zich tot en met 3 februari 2021 
registreren.

Voorwaarden voor registratie
U kunt stemmen voor de verkiezing van de leden van de Tweede 
Kamer en het Europees Parlement als u: 

• buiten Nederland woont en niet meer bent ingeschreven in 
een Nederlandse gemeente;

• de Nederlandse nationaliteit heeft;
• 18 jaar of ouder bent.

Al geregistreerd als kiezer buiten Nederland?
Heeft u zich na 1 april 2017 geregistreerd als kiezer buiten 
Nederland? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt iedere verkiezing 
automatisch de papieren opgestuurd die u nodig heeft om te 
kunnen stemmen.Heeft u zich voor 1 april 2017 voor het laatst 
geregistreerd, bijvoorbeeld bij de Tweede Kamerverkiezing van 
2017? Dan moet u zich opnieuw registreren. 

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Pater Vervoortstraat 12 herbouwen van een woonhuis met 

bijgebouw
Kolonel Johnsonstraat 
en Vondelstraat 

rooien en herplanten van 37 
bomen

Hoeksehei 11 te Erp vervangen en renoveren van een 
woning

Bussele 26 te Erp verbouwen van een 
bedrijfsgebouw

Marshallweg 8 uitbreiden van een bedrijfshal
Moerven 20 dicht maken van de carport met 

schuttingdelen
Dobbelsteenplein 2 transformeren van een winkel naar 

5 appartementen
Saffraanveld 33 vergroten van een woning

Evenementenvergunning
Pastoor van 
Schijndelstraat te 
Boerdonk

Boerdonk Kermis

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Hackerom 6 te Erp verbreden van activiteiten en het 

verbouwen van een verdieping 
naar logiesfunctie

Gasthuisstraat 10 plaatsen van een schutting
Boerdonksedijk 4 te Erp bouwen van een garage
Jhr. Ruys de 
Beerenbroeckstraat 7 

plaatsen van een dakkapel

Gasthuisstraat 12 plaatsen van een groene 
erfafscheiding

Minister Calsstraat 6 herstellen van fundering 
draagmuren

Evenementenvergunning
Stadhuisplein 18 t/m 23 september 2020 Kermis 

Veghel

VERDAGINGSBESLUITEN

Geluckweg ongen. te 
Erp

bouwen van een woning

Blankenburg 4 realiseren van reinwaterkelders 
Hoogstraat tussen 20 
tm 34 

bouwen van 24 appartementen

Kruisstraat 2 gewijzigd bouwen van een 
bijgebouw

Deken van Miertstraat 2 plaatsen van een antenne-
installatie

Looieind 9 te Erp herbouwen van een woonboerderij
Pater van den Elsenlaan 
4A 

realiseren van een bedrijfsgebouw 
en logistiek centrum met 
bijbehorende kantoren

Akkerweg 3 te Erp bouwen van een romney loods
Leinserondweg 24A bouwen  van een bijgebouw

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

Riddersporenstraat 1 oprichten van een partycentrum

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.

ALLEMAAL AAN DE TON- REGENTONACTIE

Wist u dat met het aanschaffen van een regenton, u veel kostbaar drinkwater bespaart? Door gebruik te maken van een 
regenton kunnen planten en dieren drinken van gezond en gratis hemelwater. Wanneer u regenwater opvangt in een regenton, 
dan creëert u in eigen tuin wateropslag. Bovendien komt het water dat u opvangt niet extra in het riool terecht en hoeft dus 
niet meer onnodig gezuiverd te worden. 
Redenen genoeg dus om mee te doen met de regentonactie. Vanaf 1 oktober tot en met 31 oktober krijgt u korting op de 
aanschaf van een regenton.

Koop een ton met korting
U krijgt van de gemeente bijgaande kortingsbon van € 20,- om vanaf 1 oktober bij een van de deelnemende winkels een 
regenton kopen. Voor meer informatie over de deelnemende winkels en de kortingsbon, kijk op www.meierijstad.nl/regenton. 


