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TERUGKIJKEN RAADSVERGADERING 24 SEPTEMBER

Bent u benieuwd hoe de vergadering is verlopen en welke 
besluiten er genomen zijn? U kunt de vergadering terugkijken via 
www.meierijstad.nl/videoregistraties
Bij het terugkijken, kunt u kiezen voor automatische ondertiteling.

AGENDACOMMISSIE 1 OKTOBER

De agendacommissie stelt de vergadercyclus van oktober 
vast. De voorlopige agenda’s van de commissies (14 en 15 
oktober), de raad (5 november) en de beeldvormende avonden 
(25 en 26 november) worden hier besproken en vastgesteld. De 
vergaderstukken zijn te vinden op de gemeentelijke website. Let 
u er op dat het om concepten gaat. Wijzigingen zijn niet uit te 
sluiten. 

BEELDVORMENDE AVONDEN

Aanmelding bijwonen beeldvormende avond
Vanwege het beperkt aantal zitplaatsen is aanmelding vooraf 
vereist. Aanmelding is mogelijk door een mail te sturen aan 
de griffie (griffie@meierijstad.nl). Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur 
op de dag voorafgaand aan de bijeenkomst. Op basis van de 
aanmeldingen worden de zitplaatsen verdeeld. Aanmelding is 
dus geen garantie dat u de bijeenkomst kunt bijwonen. 

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 ziet 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 griffie (e-mail griffie@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?

  
 
  
 Meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

28 september 2020

Landelijke maatregelen tegen het coronavirus

Binnen en buiten Thuis

Voor bezoek thuis geldt: 
maximaal 3 personen (exclusief 
kinderen t/m 12 jaar).

Binnen totaal maximaal 
30 personen.

Buiten totaal maximaal 
40 personen.

Uitzonderingen gelden voor onder 
andere uitvaarten, detailhandel en 
scholen. Voor culturele instellingen 
kunnen lokaal uitzonderingen 
worden gemaakt.

Op doorstroomlocaties, 
bijvoorbeeld musea en 
monumenten, geldt: bezoek 
op basis van een reservering 
per tijdsvak.

Gezelschappen tot 
maximaal 4 personen, 
zowel binnen als buiten.

Kom je terug uit een gebied 
met een oranje reisadvies 
vanwege corona, dan ga je 10 
dagen in thuisquarantaine. 
Kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar 
de kinderopvang, school en sport. 

Vermijd drukke 
plekken.

Ben je ook benauwd en/of 
heb je koorts? Dan moeten 
alle huisgenoten thuisblijven.

Werk thuis, tenzij 
het niet anders kan.

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Was vaak je handen 
en nies in je elleboog.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Veiligheidsregio’s nemen extra regionale maatregelen. 
Kijk voor actuele informatie op de website van de 

gemeente waarin je woont of die je bezoekt.

Werk

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

30

3

In het openbaar vervoer 
is het dragen van een niet-
medisch mondkapje verplicht. 

Vervoer

Beperk je aantal reizen.

Het aantal besme�ingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal 
contactmomenten sterk terugdringen. Per 29 september 18.00 uur gelden de volgende maatregelen:

Sport

Geen publiek bij sport, zowel 
amateur als professioneel.

Sluiting van sportkantines.

Horeca  (eet- en drinkgelegenheden)

Vanaf 21.00 uur geen 
nieuwe bezoekers.

Sluiting uiterlijk om 22.00 uur.

Reserveren (vooraf of aan de 
deur), een gezondheidscheck 
en een vaste zitplaats zijn altijd 
verplicht. Bezoekers worden 
gevraagd zich te registeren.

Sluiting a�aalrestaurants 
uiterlijk om 2.00 uur en 
geen verkoop van alcohol 
na 22.00 uur.

Contactberoepen: klanten 
worden gevraagd zich te 
registeren.



Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griffie (e-mail 
griffie@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 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.
   

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

1 oktober:        Agendacommissie
7 oktober:        Beeldvormende avond
8 oktober         Beeldvormende avond
14 oktober:      Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
15 oktober:      Commissie Mens en Maatschappij
15 oktober:      Gezamenlijke commissie Ruimte, Economie en
                        Bedrijfsvoering en commissie Maatschappij
27 oktober:      Beeldvormende avond
5 november:    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.

PLAN-MER OMGEVINGSVISIE

Voor de omgevingsvisie bespreken we vrijdag 2 oktober van 9.30 
tot 11.30 uur hoe het milieueffectrapport en het omgevingsbeleid 
op elkaar aansluiten. Het rapport helpt om de omgevingsvisie 
uit te balanceren voordat die bestuurlijk wordt behandeld en 
dan als ontwerp ter inzage wordt gelegd. Voor deelname geldt 
verplichte aanmelding. Voor meer info, neem contact op via 
rcafe@meierijstad.nl. Geef alstublieft uw naam (en organisatie) 
door bij aanmelding.

4800 KG ZWERFAFVAL: BEDANKT VRIJWILLIGERS 
WORLD CLEANUP DAY!

De World Cleanup Day was een groot succes! Met ruim 650 
deelnemers verdeeld over meer dan 20 verschillende opruimacties 
hebben we Meierijstad een grote schoonmaakbeurt gegeven. 
In totaal hebben ca. 650 deelnemers zo’n 4800 kg zwerfafval 
opgeruimd in Meierijstad. Een prestatie waar iedereen trots op 
kan zijn!
Het zwerfafval bestond vooral uit veel blikjes, flesjes en andere 
drankverpakkingen. Maar ook snoep- en koekwikkels zijn veel 
opgeraapt. Wat opviel is dat er nogal wat verpakkingszakken van 
broodjes en croissants naast doorgaande wegen en fietspaden 
zijn gevonden. 
 
Wilt u ook bijdragen aan een schone leefomgeving?
Steeds meer inwoners willen helpen hun woonomgeving schoon 
te houden. Dat kan alle dagen van het jaar op een moment die 
u zelf kunt kiezen. De gemeente Meierijstad ondersteunt de 
vrijwilligers die zich aanmelden. U kunt dan gebruik maken van 
materialen zoals een afvalknijper, afvalzakringen, afvalzakken 
etc. Het zwerfafval dat u heeft verzameld kunt u natuurlijk 
kosteloos aanbieden bij een van onze 3 milieustraten.
Wilt u een bijdrage leveren? Meldt u dan als vrijwilliger aan via 
afval@meierijstad.nl.

Zo komen we ‘met elkaar naar een duurzaam Meierijstad’!

MAAK CRIMINELEN HET 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 phishing (via bijvoorbeeld nepmailtjes). Bij phishing wordt 
met een valse e-mail of sms gevraagd om te klikken op een link 
of om in te loggen. Die link kan bijvoorbeeld leiden naar een valse 
website van een bank, waarin u gevraagd wordt om uw gegevens 
in te vullen. Op deze manier proberen internetcriminelen toegang 

te krijgen tot uw computer of uw persoonlijke gegevens. 

Klik daarom nooit op een link van een mail die u het niet 
vertrouwt en download geen bijlage. Twijfelt u? Bel dan uw 
bank.

Bent u toch slachtoffer geworden? 
Meld het onmiddellijk bij uw bank en doe altijd aangifte bij de 
politie. Kijk voor meer tips over veilig internetten op 
www.veiliginternetten.nl. En voor meer informatie over veilig 
bankieren op www.veiligbankieren.nl.

ALLEMAAL AAN DE TON; REGENTONACTIE

Doe ook mee met de regentonactie van 1 oktober tot en met 
31 oktober!
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 nu een ton met korting
Wanneer u in de periode van 1 tot 31 oktober een regenton 
koopt, krijgt u van gemeente direct € 20 korting op een regenton 
naar keuze.
De deelnemende winkeliers doen daar zelf nog eens €10 korting 
bovenop. 
Kijk voor de deelnemende winkels in Meierijstad en de kortingsbon 
op www.meierijstad.nl/regenton.

VERLENGING STEUN- EN HERSTELPAKKET 
VOOR BANEN EN ECONOMIE

In verband met de aanhoudende economische gevolgen van het 
coronavirus komt er per 1 oktober 2020 een verlengd steun- en 
herstelpakket voor ondernemers. Voor
meer informatie kijk op www.meierijstad.nl/corona-regelingen.

AANMELDTERMIJN VOOR GLASVEZEL IS 
MET 3 WEKEN VERLENGD

Loop uw kans niet mis en meldt u nu aan, nu het nog kan! 

Bewoners van de kleine kernen Keldonk, Boerdonk, Mariaheide, 
Zijtaart, Eerde, Olland, Boskant en bedrijven op het Foodpark 
Veghel krijgen nog 3 weken de kans zich aan te melden voor een 
glasvezelverbinding.

Campagne kleine kernen tot 16 oktober
Als 35% van deze bewoners een abonnement afneemt, wordt 
daar glasvezel aangelegd. Op dit moment heeft Deltafiber 
Netwerk nog te weinig aanmeldingen om het glasvezelnetwerk 
aan te kunnen leggen in deze kernen in Meierijstad. Om die 
reden is de glasvezelcampagne verlengd. Inwoners die zich nog 
niet hebben aangemeld, hebben tot vrijdag 16 oktober a.s de tijd 
om aan te melden.  Meer informatie is beschikbaar op de website 
www.gavoorglasvezel.nl. 

DELTA Fiber Netwerk is de nieuwe naam voor het eerdere 
Glasvezel Buitenaf. Vorig jaar heeft Glasvezel Buitenaf al 
glasvezel aangelegd in het buitengebied van gemeente 
Meierijstad.

GROOTSCHALIG ONDERHOUD ASFALTVERHARDING IN 
SINT-OEDENRODE

In het kader van grootschalig onderhoud aan asfaltverhardingen 
pakt de gemeente in 2020 en 2021 een aantal wegen aan. 
Vanaf week 41 (5 oktober) tot met week 46 (13 november) zijn 
er onderhoudswerkzaamheden aan de asfaltverharding van de 
komtraverse in Sint-Oedenrode.
Het onderhoud vindt plaats op het tracé Schijndelseweg, 
Lindendijk, Corridor en Nijnselseweg.
Vanaf de grens van de bebouwde kom, bij de aansluiting met 
de Heikampenweg in Sint-Oedenrode, tot de aansluiting met de 
Sonseweg in Nijnsel.
Daarnaast wordt de Ollandseweg tussen de Lindendijk en de 
Koninginnelaan aangepakt.
 
Omleiding en verplaatsing OV-haltes
De uitvoering gebeurt in fasen. Het wegvak dat in uitvoering is, is 
dan gesloten voor álle verkeer. Voor het doorgaande verkeer is er 
een omleiding via de Oostelijke en Noordelijke Randweg.
In overleg met vervoerder Arriva zijn er tijdelijke haltes geplaatst 

aan de Oostelijke Randweg en de Schijndelseweg.
Met de gefaseerde aanpak proberen we de aanliggende percelen 
zo goed als mogelijk bereikbaar te houden en de overlast zoveel 
mogelijk te beperken. Alle aanwonenden van het tracé zijn per 
brief geïnformeerd over de werkzaamheden.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Lage landstraat/
binnenveld 
(ongenummerd)

bouwen van een tweetal 
bedrijfsgebouwen t.b.v. verhuur

Burgemeester 
Verheijenstraat 22 te Erp

verbouwen van een woning

Vondelstraat 7 vervangen van een bestaande 
schuur

Sluisweg 24 te Erp aan leggen van een 
beregeningsleiding onder de weg

Westerbosstraat 4 te 
Erp

bouwen van een bijgebouw

De Amert 401 wijzigen van een type ammoniak 
koelinstallatie

Deken van Miertstraat 8 intern veranderen  van een pand
Udenseweg 5 verbouwen van een woonkamer tot 

vier ruimtes
Deken van Miertstraat 8 in gebruik nemen van een gebouw

(RECTIFICATIE) INGETROKKEN AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING 
Kolonel Johnsonstraat en 
Vondelstraat 

rooien en herplanten van 37 
bomen

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Kraanmeer 20 te Erp gebruiken van een bedrijfswoning 

als plattelandswoning
Achterbolst 34 te Erp bouwen van een half vrijstaande 

woning en het aanleggen van een 
inrit

Achterbolst 36  te Erp bouwen van een half vrijstaand 
woonhuis met bijgebouw en het 
aanleggen van een inrit

Nederboekt 1 tm 6 
(N1187)

bouwen van 6 huurwoningen

De Scheifelaar 582 II 
(kavel 6)  

plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

De Scheifelaar 582 II 
(kavel 6) 

bouwen van een woning met inrit

Looieind 9 te Erp plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

Geulstraat  renoveren van de gevels en het 
dak van 21 woningen

Kalverstraat 2 plaatsen van handelsreclame

Loterijvergunning
te Boerdonk 5 tot en met 25 oktober 2020 - 

bekostiging kado’s Sinterklaas 
viering Boerdonk

Evenementenvergunning
Pastoor van 
Schijndelstraat te 
Boerdonk

25 t/m 28 september 2020 
Boerdonk Kermis

VERDAGINGSBESLUITEN

Patrijsdonk 53A bouwen van een nieuw 
natuurcentrum en het aanleggen 
van een inrit

Heuvel 29 A  bouwen van een woning
Geluckweg 19 te Erp bouwen van een overkapping en 

verbouwen van de garage
Spoorlaan 
ongenummerd 

bouwen van 6 woningen

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.


