
RAADSBIJEENKOMSTEN

Vanwege de versoepelde maatregelen is het weer mogelijk om 
tijdens raadsbijeenkomsten publiek te ontvangen. 
De bijeenkomsten zijn in het bestuurscentrum van Meierijstad, 
Burgemeester Wernerplein 1 in Sint-Oedenrode. Aanvangstijd is 
19.30 uur.

TERUGBLIK BEELDVORMENDE AVONDEN EN 
COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ

Bent u benieuwd hoe de Beeldvormende 
Avonden (13 en 14 oktober) en de commissie
Mens en Maatschappij (19 oktober) is verlopen? 
Wilt u weten wat er besproken is?
U kunt de vergaderingen terugkijken via 
www.meierijstad.nl/videoregistraties.
 
Bij het terugkijken, kunt u kiezen voor automatische ondertiteling 
via de volgende knop:  

20 OKTOBER: COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE 
EN BEDRIJFSVOERING 

Op de agenda staat:
•  Verordening tot wijziging van de APV Meierijstad (8e 

wijziging) *
•  Bestemmingsplan ‘herontwikkeling voormalig gemeentehuis 

Schijndel’ *
•  Activeren voorbereidingskosten gebiedsontwikkeling 

Steenoven II fase 2 te Mariaheide *
•  Openen grondexploitatie complex Sint-Oedenrode – 

Zwembadweg *
•  Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Meierijstad 

‘Integraal Veiligheidsplan IVP thema Zorg en Veiligheid’
•  Behoefteonderzoek bedrijventerreinen Meierijstad, inclusief 

de keuzes en de ontwikkelrichting, als bouwsteen voor de 
omgevingsvisie 
*De agendacommissie heeft bepaald om deze punten 
aan te merken als hamerstuk. Voor deze punten geldt 
geen spreektijd, tenzij een inspreker en/of een fractie zich 
hiervoor heeft gemeld. 

21 OKTOBER: GEZAMENLIJKE COMMISSIE REB
M&M 

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

begrotingswijziging 2021
•  Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023- 2025 

gemeente Meierijstad

RAAD 4 NOVEMBER

De raad neemt op 4 november een besluit over de onderwerpen 
die in de commissies zijn behandeld. De commissies hebben 
advies uitgebracht hoe de agendapunten in de raad te behandelen 

(hamer- of bespreekstuk). Een hamerstuk betekent dat fracties 
akkoord zijn met het voorstel. In de raad wordt hierover niet meer 
gesproken. Een bespreekstuk wordt wel in de raad besproken. 
Amendementen en moties worden bij de vergaderstukken 
geplaatst. 

VERGADERSTUKKEN

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

UIT DE RAAD GELICHT

Integraal HuisvestingsPlan (IHP) primair en voortgezet on-
derwijs 2022-2037
De gemeente en schoolbesturen hebben samen een IHP 
opgesteld. Het IHP geeft inzicht in de behoefte aan onderwijs- 
en opvangvoorzieningen in het primair en voortgezet onderwijs 
voor de komende 16 jaar. 

Bestemmingsplan ‘herontwikkeling voormalig gemeente-
huis Schijndel’
Dit bestemmingsplan maakt de transformatie mogelijk van een 
voormalig kantoor naar maximaal 16 appartementen en een 
horecafunctie.

Openen grondexploitatie complex Sint-Oedenrode – Zwem-
badweg
Door het openen van de grondexploitatie kan verder uitvoering 
worden gegeven aan deze gebiedsontwikkeling.  Hierdoor wordt 
de bouw van ongeveer 104 woningen mogelijk gemaakt.

INFORMATIE GRIFFIE

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

ZATERDAG 30 OKTOBER EN 6 NOVEMBER 
NATIONALE DUURZAME HUIZENROUTE

Zonnepanelen op het dak, een warmtepomp of het huis 
geïsoleerd? Doe dan mee aan de Nationale Duurzame Huizen 
Route!

Op zaterdag 30 oktober en 6 november openen honderden 
huiseigenaren hun deuren om uitleg te geven over de 
duurzame maatregelen in hun woning. Een mooie kans om 
andere huiseigenaren op weg te helpen met jouw eigen tips en 
ervaringen!

 

Energiebesparing lijkt soms ingewikkeld, maar in bijna elk huis 
kunnen hier wel stappen in worden gezet, groot én klein. Door 
eens binnen te kijken bij een buurtgenoot, krijgen bezoekers 
praktische tips, zien zij de duurzame maatregelen in werking en 
doen zij inspiratie op voor hun eigen huis.

Huis aanmelden
Lijkt het u leuk om zelf te vertellen over 
energiebesparing en de duurzame maatregelen 
in uw huis? Meld dan uw woning aan
via www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden  
en maak kans op twee overnachtingen bij B&B
De Nachtdijk in Cothen.
 
Geef zelf aan op welke dag(delen) u uw woning wilt openstellen.

Aanmelden voor het bezoeken van een duurzaam huis
Wilt u graag een duurzaam huis bezoeken op 
30 oktober en/of 6 november?  Schrijft u zich 
dan in bij een van de deelnemende duurzame
huiseigenaren bij u in de buurt via 
www.duurzamehuizenroute.nl/bezoek-een-huis

Per woning zijn er een maximaal aantal plekken beschikbaar, 
verdeeld over zaterdag 30 oktober en 6 november. Aan een 
bezoek zijn geen kosten verbonden. 

Het aantal aanmeldingen van deelnemende huizen loopt nog 
elke dag op, dus houd de website de komende weken in de gaten 
voor nieuwe deelnemende huizen.

REGELING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE
VOOR MENSEN MET EEN LAAG INKOMEN

De regeling Maatschappelijke participatie is bedoeld voor 
inwoners met een laag inkomen. Het doel van deze regeling is 
mensen met een laag inkomen de mogelijkheid te geven om deel 
te nemen aan maatschappelijke, sociale, culturele, sport- en/of 
welzijnsactiviteiten en daarvoor een financiële bijdrage te geven.
Enkele voorbeelden zijn:
•  abonnementen en (seizoen-)kaartjes voor: zwembaden, 

schouwburg, bioscoop, bibliotheek, musea en kunstuitleen
•  contributies voor sport-, zang-, ouderen- en 

buurtverenigingen, jeugd- en jongerenwerk, politieke 
partijen en vakbonden, hobbyclub en kosten sportattributen

•  cursusgelden voor her-, om- en bijscholing, 
volwasseneneducatie, kunstzinnige vorming, club- 
en buurthuisactiviteiten, emancipatieactiviteiten en 
ouderbijdragen

•  éénmalige activiteiten voor schoolreisjes en kampen, 
werkweken, excursies, uitstapjes zoals bezoek aan 
dierentuin en pretpark

Of u een bijdrage krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. 
De bijdrage is voor de periode van één jaar en bedraagt voor een 
volwassen gezinslid € 203,- en voor een kind € 275,-.

Indien u vragen heeft over deze regeling dan kunt u altijd even 
contact opnemen met de afdeling Bijzondere Bijstand via het 
algemene telefoonnummer 14 0413. Zij kunnen u vertellen aan 
welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen 
voor deze regelingen.

Voor vragen kunt u ook terecht bij het minimaloket op het 
gemeentehuis in Veghel. 
Het minimaloket is geopend op maandag tot en met vrijdag van 
09:00 tot 11:00 uur. U hoeft geen afspraak te maken.
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TER INZAGE ONTWERP WIJZIGINGSPLAN 
‘BUITENGEBIED‘ VEGHEL BOERDONKSEDIJK 21’ 
TE ERP

Het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Veghel, wijzigingsplan 
Boerdonksedijk 21’ ligt met ingang van donderdag 21 oktober tot 
en met woensdag 1 december 2021 ter inzage 
in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel, 
gedurende openingstijden. Tevens is het 
ontwerp wijzigingsplan elektronisch 
raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
Het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Veghel, wijzigingsplan 
Boerdonksedijk 21’ voorziet in de vergroting van het bestaande 
bouwvlak van het pluimveebedrijf aan de Boerdonksedijk 21  
te Erp tot 1,5 ha. Tevens hebben Burgemeester en wethouders 
besloten dat er voor de ontwikkeling geen milieueffectrapport 
(MER) hoeft te worden opgesteld. 
Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te
dienen op het ontwerp wijzigingsplan kunt 
u de volledige bekendmaking raadplegen op 
www.officielebekendmakingen.nl.  
 

KELDONK KRIJGT 23 NIEUWE LEVENSBESTENDIGE
WONINGEN

Afgelopen week heeft de gemeente en Van Grunsven Ontwikke-
ling samen de overeenkomst getekend voor de bouw van 23 
woningen aan de Antoniusstraat in Keldonk. Het nieuwbouwplan 
bestaat uit huur- en koopwoningen voor met name starters en 
senioren. De bouw start, naar verwachting, medio 2023.

Eerder voerde de gemeen-
te gesprekken met vier 
initiatiefnemers over hun 
plannen voor nieuwbouw 
in Keldonk. Het initiatief 
voor 9 levensloopbesten-
dige woningen en 14 rij-
woningen aan de Antoni-
usstraat kwam als beste 
passende plan uit de bus. 

Voorbeeld doorsnee woning

BENT U 65+? EN WILT U FIT BLIJVEN EN GEZOND
OUDER WORDEN?

Meldt u zich dan aan voor een gratis theatervoorstelling

Fit en vitaal zijn is gezond voor iedereen. Om u daarbij te helpen, 
organiseren Ons Welzijn, GGD en gemeente Meierijstad op 1 
november een gratis theatervoorstelling  ‘…en ze leefden nog 
lang & gelukkig’ 

Deze voorstelling vindt plaats in de gymzaal de Vijfmaster, Witte 
de Withstraat 24 A in Veghel. De voorstelling begint om 13.45 uur 
en duurt tot 16.30 uur.

De voorstelling ‘…en ze leefden nog lang & gelukkig’ gaat over 
gezond ouder worden. De middag start met een welkomstwoord 
van wethouder Rik Compagne. Na afloop van de voorstelling 
is er een gezellige nazit met ruimte voor een gesprek met een 
deskundige. 

Iedereen van 65+ wonend in Meierijstad is welkom! De 
voorstelling is gratis. Er zijn 100 plaatsen beschikbaar, dus meldt 
u zich snel aan, want op=op. 

Fragment uit de theatervoorstelling.
Aanmelden
Aanmelden kan tot 22 oktober 12.00 uur door het sturen van 
een e-mail naar gezondheid@meierijstad.nl. Na uw aanmelding 
ontvangt u een bevestiging. 

Vanzelfsprekend houden wij rekening met de dan geldende 
coronamaatregelen. 

U kunt een voorproefje van de theatervoorstelling vinden op
https://www.youtube.com/watch?v=ATxwn2vPGKQ of scan de 
QR code met de camera op uw mobiele telefoon. 
 
Fit & gezond dag
Er staat voor 24 november ook nog een Fit en 
Gezond dag gepland. Hierover ontvangt u in 
de komende weken meer informatie in deze krant.

                                           

 
HEEFT U EEN MOOI OF LEUK IDEE VOOR 
UW STRAAT, BUURT, WIJK OF DORP?

Het is goed werken, wonen en leven in 
Meierijstad. Samen met inwoners wil de 
gemeente dat graag behouden en als het 
kan, versterken. Een van de mogelijkheden 
voor inwoners is het bedenken en 
organiseren van ideeën die bijdragen 
aan de leefbaarheid, woonomgeving, 
verbinding van inwoners of veiligheid. In sommige gevallen 
kunnen inwoners daar wat ondersteuning bij gebruiken.

Heeft u – samen met buurtbewoners - een mooi of goed idee? 
Ga in gesprek met de gemeente, zodat wij jullie op de juiste wijze 
kunnen ondersteunen.

Voorbeelden ideeën
We hebben al veel initiatieven ondersteund.
•  Zo hebben we tal van ontmoetingsfeesten ondersteund.
•  We hebben meegedacht over het aanleggen van een jeu-

de-boulesbaan en een beweegtuin in Zijtaart.
•  We hebben de opknapbeurt van de brug in de pastorietuin in 

Mariaheide ondersteund.
•  Ook konden we ondersteuning aanbieden bij het plaatsen 

van mezenkastjes aan de Eerdsebaan in Wijbosch.

Meer informatie kunt u vinden op 
www.meierijstad.nl/leefbaarheidsbudget of neem
contact op met een van de buurtadviseurs. 

 

VERKEERSBESLUIT RIJKSWATERSTAAT: 
DOORGETROKKEN STREEP BIJ 
AANSLUITINGEN A50 

Rijkswaterstaat heeft het voornemen om op de A50 een 
doorgetrokken streep aan te brengen op de volgende locaties:
• ter hoogte aansluiting Eerde, tussen km 110.65 (Li) en km 

110.15 (Li);
• ter hoogte van aansluiting Sint-Oedenrode, tussen km 

106.35 (Li) en km 105.85 (Li);
•  ter hoogte van aansluiting Ekkersrijt, tussen km 97.2 

(Verbindingsweg) en km 97.35 (Verbindingsweg); én
• ter hoogte van aansluiting Ekkersrijt tussen km 97.05 (Li) 

en km 96.85 (Li), in de gemeentes Meierijstad en Son en 
Breugel.

De maatregelen hebben als doel om het aantal rijstrookwisse -
lingen op deze locaties te beperken, waardoor de verkeersaf-
wikkeling verbetert met het gevolg een betere verkeersveiligheid 
en doorstroming op A50 tussen km 96.85 en km 110.65 in de 
gemeenten Meierijstad en Son en Breugel. 

Dit verkeersbesluit is op 15 oktober gepubliceerd 
in de Staatscourant. Het volledige besluit kunt u 
vinden op  https://zoek.officielebekendmakingen.
nl/stcrt-2021-43630.html of scan de QR code.

Bezwaar maken tegen dit besluit?
Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag 
waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift 
indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van de hoofdingenieur-
directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, afdeling
Werkenpakket, Postbus 2232 3500 GE Utrecht.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Voorhei 11 ombouwen van een paardenstal 

naar een Bed & Breakfast
De Leest 18 verwijderen van een draagmuur 

(interne verbouwing)

Dorshout 43 A omzagen van twee bomen
Pr. W. Alexander 
Sportpark 15 

realiseren van constructieve 
voorzieningen t.b.v. 
ventilatieproject (interne 
verbouwing)

Muntelaar 4 maken van constructieve 
voorzieningen ten behoeve van 
een ventilatieproject

Parklaan ong (H2379) kandelaberen van 2 populieren
Deken van Miertstraat 8 aanvragen van een 

gebruiksvergunning voor de 
inrichting

Kennedylaan 7 A wijzigen van de positie van de 
bovenloopkraan

Krijtenburg 6 bouwen van een loods
Hoogven 2 te Erp uitbreiden van de bestaande 

bedrijfsruimte
Hezelstraat 4 te Erp uitbreiden van de woning en 

slopen van het bijgebouw
Spreeuwendonk 71 uitbreiden van een badkamer op 

de eerste verdieping
De Scheifelaar kavel 
575 (N2857) 

bouwen van een woning

Evenementenvergunning
Coeveringse bos aan de 
Molenweg

28 november - Driedorpencross

Verlengde Noordkade 4 23  t/m 25 oktober Jubileum feest
N.C.B.-laan 6 en 
Gasthuisstraat 5

30 januari 2022 - Legging 
struikelstenen ter nagedachtenis 
slachtoffers Holocaust

VERLEENDE VERGUNINGEN

Omgevingsvergunning
Lambertshoeve 7 bouwen van een woning
Jekschotstraat 6 verbouwen van een woonboerderij

Evenementenvergunning
Pater van den Elsenlaan 
4

 25 t/m 28 november Abemec 
Show

Erpseweg 9 23 en 24 oktober Offroad rit 
Meierijstad

St. Antoniusplein 7 21 november 
wandeldoorstroomevenement

Verlengde Noordkade 4 23  t/m 25 oktober  Jubileum feest

Standplaatsvergunning
Pastoor van 
Schijndelstraat 37 te Erp

31 december 2021 Oliebollen actie 
Boerdonk

VERDAGINGSBESLUITEN

De Scheifelaar 
ongenummerd (511)

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Spoorlaan 2 bouwen van een schuur met 
overkapping

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Bolstweg 6 voor de inrichting i.v.m. aanpassing 
van het ventilatiesysteem

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER

De Beeke 6 te Erp starten van een 
metaalbewerkingsbedrijf

De Amert 418A starten van een groothandel in verf 
en aanverwante artikelen

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. 


