
BEELDVORMENDE AVOND 13 OKTOBER

Op het programma staat: 

Raadzaal
Stand van zaken N279 Veghel-Asten
Hoe ziet het proces voor de Brede Belangen Benadering eruit? 
Wat voor besluit neemt de stuurgroep in december? Wat zijn de 
opgaven voor Meierijstad? Welke belangen spelen er en wat 
heeft prioriteit?

Stand van zaken opvang vluchtelingen, asielzoekers en 
statushouders
De gemeente vangt onder meer Oekraïners op, faciliteert tijdelijke 
crisisnoodopvang voor asielzoekers en staat aan de lat voor de 
versnelde uitplaatsing van statushouders. Hoe staan we er op dit 
moment precies voor en wat verwachten we voor de toekomst? 

Parallelle zaal
Afwegingskader zonneparken/windenergie
Tussentijds bijpraten over proces en inhoud van herijking beleid 
zonneparken en afwegingskader voor windenergie. 

18 OKTOBER COMMISSIE RUIMTE, 
ECONOMIE EN BEDRIJFSVOERING

Op de agenda staat:
• Verklaring van geen bedenkingen Heidebloemstraat 15, 

Schijndel
• Activeren voorbereidingskosten voor diverse 

gebiedsontwikkelingen
• Diverse verordeningen en besluiten vanwege inwerkingtreding 

Omgevingswet
• Motie vreemd aan de orde Lokaal: Islamitische begraafplaats 

in Meierijstad
• Motie vreemd aan de orde Gemeentebelang Meierijstad: 

kunstbezit Meierijstad

20 OKTOBER GEZAMENLIJKE COMMISSIE 
RUIMTE, ECONOMIE EN BEDRIJFSVOERING 
EN MENS EN MAATSCHAPPIJ

Op de agenda staat:
• 2e bestuursrapportage en daarbij behorende 

begrotingswijziging 2022
• Programmabegroting 2023 en meerjaren 2024-2026 

gemeente Meierijstad
• Collegewerkprogramma ‘Thuis in Meierijstad, Mijlpalen 2023-

2026’ 

WILT U INSPREKEN?

Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Neem dan 
contact op met de griffi e (e-mail griffi e@meierijstad.nl of tel. 
14 0413).  

• Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering 18 oktober:  
aanmelding is mogelijk tot 17 oktober, 12.00 uur. 

• Gezamenlijke commissie REB & M&M 20 oktober: aanmelding 
is mogelijk tot 19 oktober, 12.00 uur. 

De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

UIT DE RAAD GELICHT

Verklaring van geen bedenkingen Heidebloemstraat 15, 
Schijndel
Het gaat om de verbouwing van een kantoorpand voor de 
huisvesting van maximaal 70 internationale werknemers oor 
de duur van 15 jaar. Hiervoor is een buitenplanse afwijking van 
het bestemmingsplan nodig en daarmee ook een verklaring van 
geen bedenkingen van de gemeenteraad.  

Activeren voorbereidingskosten voor diverse gebiedsont-
wikkelingen
De gemeente heeft de ambitie om zes locaties te gaan (her)
ontwikkelen. Met de voorbereiding van de plannen zijn kosten 
gemoeid. Voorstel is om in te stemmen met het aanwijzen van 
de ontwikkellocaties en het activeren van voorbereidingskosten.

INFORMATIE

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de griffi e, telefoon 
14 0413 of e-mail griffi e@meierijstad.nl.

ZATERDAG 15 OKTOBER Q-CAFÉ MET EEN Q-KSKE

Op zaterdag 15 oktober organiseert de Q-koorts werkgroep 
van Meierijstad weer een bijeenkomst in het PieterBreugelhuis, 
Middelgaal 25 te Veghel. 
Alle Q-koortspatiënten uit Meierijstad, zowel chronische Q-koorts-
,als QVS-patiënten (Q-koorts Vermoeidheids Syndroom), hun 
partners en overige belangstellenden zijn van harte welkom.
De bijeenkomst staat in het teken van elkaar ontmoeten, 
informeren, ervaringen uitwisselen én gewoon gezellig bijpraten 
onder het genot van een kopje koffi e mét ’n Q-kske.
Inloop is vanaf 10.00 uur, aanvang bijeenkomst 10.30 uur en de 
afsluiting is rond 12:30 uur.
U kunt zich aanmelden via: 
Q-werkgroep-meierijstad@hotmail.com.

8-15 OKTOBER DE DUTCH FOOD WEEK IN 
MEIERIJSTAD 

Tijdens de Dutch Food Week 
van 8-15 oktober kunt u op 
verschillende locaties in 
Meierijstad een kijkje in de 
keuken nemen ofwel u kunt 
op ‘Circulair Food Safari’. De 
12 deelnemende bedrijven 
hebben elk een eigen 
programma en invulling.  

Deelnemende bedrijven zijn: 
• Oijnk! Alles van het varken-winkeltje Veghel
• Genson Lost Fruits Sint-Oedenrode
• Herbs & Winery Schijndel
• Siebes Kaas, Erp
• Het Zuivelbos, Sint-Oedenrode
• Het Voedselbos Schijndel
• Voets Specialiteiten Schijndel
• Brouwerij De Vleeghel Veghel
• Noord Coffee Roasters Veghel
• Bij Kato Boerderij Beleving Sint-Oedenrode
• Chez Moi Distillery (limoncello) Veghel

Meer informatie over de locaties (adressen en 
openingstijden) kunt u vinden op 
www.bezoekmeierijstad.nl/dit-is-meierijstad/
food/dutch-food-week 

MAANDAG 17 OKTOBER: INLOOPAVOND 
OVER DE MILIEU EFFECT RAPPORTAGE 
VOOR OPWEK WINDENERGIE

De gemeente wil dat 
elektriciteit in de toekomst 
duurzaam wordt opgewekt, 
bijvoorbeeld met zon en 
wind. We onderzochten 
daarom de mogelijkheden 
voor het opwekken van 
windenergie binnen de 
gemeentegrenzen. Er zijn nog 4 gebieden in beeld waar mógelijk 
ooit windmolens kunnen komen: langs de Zuid-Willemsvaart/
N279 bij het Lijnt; langs de Zuid-Willemsvaart/N279 bij het 
Wijboschbroek; Rooise heide/Schijndelse heide ten westen van 
de Schijndelseweg en tot slot de Schijndelse heide ten oosten 
van de Schijndelseweg. Eén van de onderzoeken gaat over de 
gevolgen die windmolens op het milieu hebben. De resultaten 
staan in het Plan-MER. 
Dit Plan-MER ligt vanaf 3 oktober tot en met 14 november ter 
inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend, 
waarin u kunt laten weten wat u van de Plan-MER vindt. 

Op de korte termijn kunnen er overigens geen windmolens 
in Meierijstad geplaatst worden; dat bleek in mei jl. uit 
radaronderzoek.  

Uitnodiging voor de inloopavond
Graag informeren we u over de uitkomsten van het milieu-
onderzoek en de Plan-MER. Ook horen we graag uw reactie. 
Op maandag 17 oktober organiseren wij een inloopavond voor 
alle inwoners, bedrijven en organisaties. U bent tussen 19.00 en 
21.30 uur van harte welkom op het gemeentehuis in Veghel.

Opzet van de avond
Tijdens deze avond zijn medewerkers van de gemeente en van 
Pondera aanwezig, het bureau dat het onderzoek uitvoert. Er is 
deze avond geen vast programma of presentatie. We lichten het 
onderzoek aan de hand van posters doorlopend toe. Ga  één op 
één in gesprek met één van de aanwezige medewerkers.

Aanmelden mag, maar hoeft niet
Wilt u langskomen? U bent van harte welkom 
op een moment dat het u schikt. Als organisatie 
vinden we het wel prettig te weten welke toeloop 
we kunnen verwachten. Weet u al hoe laat u 
wilt langskomen, dan kunt u zich aanmelden via 
https://ap.lc/wsxN7 
Aanmelden is mogelijk tot en met vrijdag 14 oktober.

Inzage Milieu Effect Rapport (MER)
Het Milieu Effect Rapport kunt u inzien op het 
gemeentehuis in Veghel, de nevenvestigingen in 
Sint-Oedenrode en Schijndel of raadplegen via 
de  www.offi cielebekendmakingen.nl

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het gemeentelijk 
beleid voor het opwekken van duurzame energie op 
www.meierijstad.nl/duurzameenergieopwekking 

ONDERSTEUNING ONDERNEMERS NA CORONA

Sinds 1 april 2022 zijn de coronamaatregelen afgelopen. Daarom 
is het voor (startende)  ondernemers belangrijk dat u zich oriën-
teert op de toekomst voor het bedrijf na corona. 
Het kan prettig zijn om hierbij advies of hulp te krijgen. Via de 
gemeente kunnen (startende)  ondernemers gebruikmaken van 
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ver schillende vormen van advies en ondersteuning aan onderne-
mers, bijvoorbeeld coaching bij het gezond krijgen of houden van 
het bedrijf, of hulp bij  administratie en/of boekhouding of hulp bij 
schuldhulpverlening. Of misschien neemt u liever deel aan een 
cursus bedrijfsvoering of wilt u alleen een goed gesprek met ie-
mand met kennis van zaken? Of wilt u begeleiding bij het vinden 
van een betaalde (deeltijd)baan? Ook dat kan.

Wat moet u doen?
Hiervoor kunt u contact opnemen met mede werkers van het 
ondernemersteam. Hier voor kunt u bellen op werkdagen naar 
14 0413 of mailen naar zelfstandigen@meierijstad.nl.

VOORKEURSRECHT GEMEENTE PERCEEL 
GELEGEN AAN SCHIJNDELSEWEG 26 
SINT-OEDENRODE

De gemeenteraad heeft besloten een voorlopig voorkeursrecht 
aan te wijzen op een perceel gelegen ten oosten van het perceel 
met adres Schijndelseweg 26, kadastraal bekend gemeente Sint-
Oedenrode, sectie S, nummer 226. Aan dit perceel wordt een 
niet-agrarische bestemming zijnde “wonen met bijbehorende 
voorzieningen” toebedacht en het huidige gebruik wijkt af van de 
toebedachte bestemming. 
Het besluit ligt tot en met 15 november ter inzage 
in het gemeentehuis in Veghel. Gedurende 
deze termijn hebben belanghebbenden 
de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. 
Meer informatie hierover kunt u vinden op 
https://www.offi cielebekendmakingen.nl/gmb-2022-440677.html 
of scan bijgaande QR code.

NATIONALE WECYCLEWEEK

Deze week is het nationale wecycle week. Lever deze week 3 
kapotte spaarlampen en/of afgedankte apparaten in bij een van 
de milieustraten in Meierijstad en krijg een Wecycle kwartetspel 
cadeau (op=op).

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
Dieperskant 17 te Erp bouwen van een woning
Burg. Eliënsstraat 5 plaatsen van een carport
Vincent van Goghstraat 9 aanleggen van een extra inrit
De Scheifelaar 580 bouwen van een woning en het 

aanleggen van een inrit
De Scheifelaar 552 plaatsen van een tijdelijke 

woonunit
Zuringveld 13 plaatsen van een airco
Voltaweg 18 realiseren van een inrit
Esdonkstraat 2 plaatsen van een Vodafone 

antenne-installatie voor het 
verbeteren van de mobiele 
telecommunicatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunningen
Hertog Janstraat 44-66  bouwen van een fi etsenberging en 

aanpassen van de entree

Hezelstraat 23 te Erp verbouwen van een monumentaal 
woonhuis

Nieuwe Veldenweg 4A verbouwen van een stal naar een 
woning

Spoorlaan 11 uitbreiden van een woning
Dongelaan en 
Waalstraat 

kappen van twee bomen

Standplaatsvergunningen
De Boekt Spaanse churros
Middegaal 39 mobiele locatie Sanquin bloedbank

Gebruik gemeentegrond
Sluisstraat 46 10 t/m 14 oktober afzetten van 

een halve rijbaan t.b.v. uitvoeren 
werkzaamheden

Evenementenvergunningen
Hertog Janplein te Erp 18 en 19 november  Wunderbaar 2 

daags dorpsfeest
centrum van Zijtaart 18 februari carnavalsoptocht

VERDAGINGSBESLUITEN

Veghels Buiten SBA 
2800 ( fase 1b en 4) 

bouwen van 34 woningen, 1 
parkeerschuur en 24 tuinbergingen

Kloosterveldt 
ongenummerd kavel 51

plaatsen van een buitenberging 
met terras

Kloosterveldt 
ongenummerd kavel 50 

plaatsen van een  buitenberging 
met terras

Hoofdstraat 29, 29A, 31 
en Vlas en Graan 40 

bouwen van een 
appartementencomplex en retail 
ruimte

Ketelven 3 vergroten van een woning
Pater van den Elsenlaan 
ongenummerd

bouwen van een bedrijfsruimte

De Voortstraat 6 verbouwen van een woning
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

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

Voltaweg 23 realiseren van een passende 
inrichting t.b.v. het testen van 
electrolyzers 

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële 
publicaties. De offi ciële 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

CHECKLIST DIGITAAL VEILIG

Criminaliteit via internet neemt toe, waarbij iedereen 
slachtoffer kan worden. Deze week is het de week van 
de veiligheid. Lees, om uzelf en anderen te bescher-
men, onderstaande tips of kijk naar dit filmpje 
https://bit.ly/VAR-checklist-video 

ONGEVRAAGD HELPDESK-ADVIES: 
VERBREEK DE VERBINDING 
Oplichters doen zich soms voor als medewerkers van 
banken en IT-bedrijven zoals Microsoft. Krijgt u zo’n 
telefoontje, ga dan niet met deze mensen in gesprek. 
Gerenommeerde bedrijven als banken en Microsoft 
bellen u nooit rechtstreeks.

MAAK REGELMATIG BACK-UPS
Door regelmatig back-ups te maken van uw computer 
en van uw bestanden of foto’s op uw telefoon of tablet, 
kunt u schade van bijvoorbeeld gijzelsoftware of virus-
sen beperken. 

INSTALLEER EEN ANTIVIRUSPROGRAMMA
Gebruik een antivirusprogramma om uw computer, 
tablet en smartphone te beschermen, schakel 
automatische updates in en scan geregeld uw 
apparaten op infecties.

INSTALLEER STEEDS DE SOFTWARE UPDATES
Producenten van software brengen geregeld updates 
uit om beveiligingslekken te verhelpen. Maak ook hier 
waar mogelijk gebruik van automatische updates. 

OPEN GEEN BERICHTEN DIE U NIET VERWACHT 
OF NIET VERTROUWT
Ontvangt u onverwacht een bericht met een bijlage, 
hyperlink of verzoek om in te loggen op een 
systeem? Gebruik uw  gezond verstand en ga hier 
niet op in, zelfs niet wanneer u de afzender kent. 

GEBRUIK STERKE WACHTWOORDEN
Gebruik een moeilijk te raden en voor die dienst 
uniek wachtwoord, vooral bij cruciale systemen zoals 
DigiD of uw wifinetwerk.

MAAK ALLEEN VERBINDING MET VERTROUWDE 
WIFINETWERKEN 
Bij openbare wifinetwerken kunnen anderen mogelijk 
zien wat u op het internet doet. Verstuur dus geen 
gevoelige gegevens hierover. 

INSTALLEER ALLEEN APPS VIA DE 
OFFICIËLE APPLICATIEWINKELS
Ook apps voor uw mobiele telefoon of tablet kunnen 
malware bevatten. Installeer apps daarom alleen via 
de officiële applicatiewinkels en gebruik geen illegale 
kopieën. 

CONTROLEER HET ADRES VAN WEBSITES
Is er geen hangslotje? Vul dan geen gevoelige 
gegevens in op deze website. 

GEBRUIK UW GEZOND VERSTAND
Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat 
meestal ook. Wees alert als u iets niet vertrouwt of 
niet kent. 
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