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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

    

TERUGKIJKEN BEELDVORMENDE AVOND 27 OKTOBER

Bent u benieuwd hoe de bijeenkomst is verlopen? U kunt de 
bijeenkomst terugkijken via www.meierijstad.nl/videoregistraties
Bij het terugkijken, kunt u kiezen voor automatische ondertiteling.

RAADSVERGADERING 5 NOVEMBER 

De raad neemt op 5 november een besluit over de onderwerpen 
die op 14 en 15 oktober in de commissies zijn behandeld. 
De commissies hebben advies uitgebracht over 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. Voor eventuele amendementen 
en moties zie www.meierijstad.nl/vergaderkalender

Op de agenda staat:
Hamerstukken 
• Vaststelling bestemmingsplannen:
 -  Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening 

Boekelseweg 12-14’ te Erp 
 - Bestemmingsplan ‘Willibrordushoek 1, Eerde’
 -  Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening Pastoor 

Clercxstraat ong.’ in Zijtaart 
• Verordening tot wijziging participatieverordening gemeente 

Meierijstad 2017 (2e wijziging)
• Verordening Stimuleringsregeling Duurzaamheid 

ondernemers en verenigingen Meierijstad 
• 2e bestuursrapportage en daarbij behorende 

begrotingswijzigingen 2020
• Toestemming aan het college voor aanpassing 

gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie 
Centrum 

Bespreekstukken 
•  Verordening bedrijveninvesteringszone 2021-2025 

vastgoedeigenaren centrum Veghel en verordening 
bedrijveninvesteringszone 2021-2025 ondernemers centrum 
Veghel 

•  Toestemming aan college voor instemming aanpassingen 
Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant 

•  Grondexploitatie ‘de Vossenberg’ voor ontwikkeling gebied 
‘de Vossenberg’ te Schijndel 

•  Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 
gemeente Meierijstad.

UIT DE RAAD GELICHT

Ontwikkeling locatie Vossenberg in Schijndel ten behoeve 
van sociale woningbouw en een wijkgebouw
De gemeente en Woonmeij hebben een koopovereenkomst 
gesloten voor de herontwikkeling van het gebied ‘de Vossenberg’.
Deze herontwikkeling omvat de realisatie van een nieuw 
wijkgebouw en 39 sociale huurwoningen. Voorstel is om voor 
deze plannen de grondexploitatie vast te stellen en de huursom 
van het te realiseren wijkgebouw in de meerjarenbegroting 2023-
2043 op te nemen.

Vaststelling Verordening bedrijveninvesteringszone onder-
nemers centrum Veghel 2021-2025 en Verordening bedrij-
veninvesteringszone vastgoed centrum Veghel 2021-2025
Op verzoek van het Centrummanagement Veghel en haar 
achterban wordt voorgesteld om met ingang van 2021 de 
huidige Veghelse reclamebelasting te vervangen door een 
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor de ondernemers centrum 
Veghel. Ook wordt voorgesteld om een BIZ in te voeren voor 
vastgoedeigenaren centrum Veghel.

INFORMATIE DELEN MET DE RAAD

Hebt u een onderwerp waarover u informatie wilt delen met 
de raad? Dien dan - via de griffi e - een gemotiveerd verzoek 
in bij de agendacommissie. De agendacommissie beslist of 
en zo ja wanneer het onderwerp wordt geagendeerd voor een 
beeldvormende avond. 

BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD

Hebt u een boodschap voor de gemeenteraad? Stuur dan een 
mail naar griffi e@meierijstad.nl of per post naar Gemeente 
Meierijstad t.a.v. de griffi e, postbus 10.001, 5460 DA Veghel. 
Uw brief wordt geplaatst op de lijst van ingekomen stukken voor 
de vergadering van de gemeenteraad. Vanwege de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebeurt dit zonder 
vermelding van persoonlijke gegevens. Om diezelfde reden 
wordt de brief ook niet op de gemeentelijke website geplaatst. 

VERGADERSTUKKEN

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

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

5 november:    Raadsvergadering
12 november:  Beeldvormende avond
19 november:  Agendacommissie

INFORMATIE GRIFFIE

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

PLEEGOUDERS GEZOCHT!

Aandacht voor veilig thuis nog nooit zo belangrijk geweest                                                         
Op 28 oktober start de Week van de Pleegzorg. Aan de hand 
van de landelijke campagne ‘Open je wereld’ wordt aandacht 
gevraagd voor pleegzorg voor kinderen die geen stabiele en 
veilige thuissituatie hebben.

Juist nu in coronatijd is aandacht voor pleegzorg harder nodig 
is dan ooit. Momenteel wachten ruim 30 kinderen in regio 
Noordoost Brabant op een passend pleeggezin. Pleegouders 
zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Pleegzorg is er 
in vele vormen en maten. Voor korte of langere tijd, crisis, zeven 

dagen per week, soms een weekend of in de vakantie. Welke 
vorm van pleegzorg wordt gekozen hangt af van de behoefte van 
het kind en diens ouders.

In onze regio is Stichting Oosterpoort actief op het gebied van 
pleegzorg. Wilt u meer informatie? Of heeft u interesse om 
pleegouder te worden? Kijk dan op 
www.oosterpoort.org/pleegzorg of bel: 0412- 46 53 00.

JACHTVLIEGTUIGEN VAN DE KONINKLIJKE LUCHTMACHT 
GAAN WEER AVONDVLIEGEN

Vanaf maandag 2 november 2020 gaan jachtvliegtuigen van de 
Koninklijke Luchtmacht in de avonduren vliegen in onze regio. In 
de weken 45, 46, 47, 48, 49 en 50 wordt er van maandag tot en 
met donderdag gevlogen tot uiterlijk 22.30 uur. Op vrijdag vinden 
de vluchten alleen overdag plaats. 
Voor vragen of klachten kunt u contact opnemen met 
www.luchtmacht.nl/geluidshinder.

JUISTE VERMELDING WEBSITE BEGROTING 
GEMEENTE 2021

Afgelopen week is er helaas een fout geslopen in de genoemde 
website op het begrotingspagina in de huis-aan-huisbladen.
De juiste website om de begroting uitgebreid te bekijken is 
https://meierijstad.begroting-2021.nl. 

LOTGENOTENCONTACT EN ROUWVERWERKING 
IN CORONATIJD

Corona heeft Meierijstad hard geraakt. Het staat voor velen van 
ons voor een erg moeilijke periode in ons leven. Er zijn mensen 
uit onze naaste omgeving ernstig ziek geworden en overleden. 
Een periode ook waar beperkt ruimte is voor het verwerken van 
verdriet. Afscheid nemen, het elkaar vasthouden, het delen van 
herinneringen is deze periode lastig vanwege de beperkende 
maatregelen. Hoe kunnen we elkaar toch helpen en hoe kunnen 
we het verlies verwerken en hoe komen we er weer bovenop? 
In Meierijstad zijn de welzijnsorganisaties Welzijn de Meierij 
en ONS welzijn er voor u, als het gaat om ondersteuning bij 
rouwverwerking van het overlijden van een dierbare in deze 
coronatijd. 
Inwoners uit Schijndel en Sint-Oedenrode kunnen contact 
opnemen met Welzijn de Meierij tel. nr.073 – 5441400 of via de 
website: https://www.welzijndemeierij.nl/lotgenotencontact/#aan
dachtvoorverlies.

Inwoners uit Veghel kunnen hiervoor terecht bij ONS welzijn in 
Veghel, tel nr: 088-3742525 of via https://www.ons-welzijn.nl/
In Veghel kunt u deelnemen aan lotgenotengroepen speciaal 
voor volwassenen en voor kinderen.



LAATSTE KANS VOOR DE 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. 
Wanneer u vóór 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.

LOKALE INITIATIEVEN GEVEN KLEUR AAN 
LEEGSTAANDE WINKELPANDEN 

 Leegstaande winkelpanden zijn vaak een doorn in het oog. Panden 
verloederen snel en dat gaat ten koste van de aantrekkelijkheid 
en levendigheid. Het project VOLOP Meierijstad zet samen 
met lokale partners zoals gemeente, centrummanagement en 
vastgoedpartijen hier de schouders onder. Dit doen zij door te 
bemiddelen tussen vastgoedpartijen en lokale initiatieven, met 
als doel dat deze initiatieven het pand tijdelijk mogen gebruiken 
als podium. 
Dit podium zorgt ervoor dat zij zichtbaar zijn, dat zij kunnen 
experimenteren en hun concepten kunnen doorontwikkelen. 
Voor de centra een kans om leegstand op een creatieve manier 
in te vullen en ook deze centra een eigen gezicht te geven. 

Oproep aan initiatieven
Inmiddels heeft VOLOP Meierijstad drie succesvolle 
bemiddelingen tot stand gebracht. Iedereen die interesse heeft 
kan contact opnemen met Donna van den Bosch, projectleider 
van VOLOP Meierijstad (telefoon 06 11962402 of via e-mail 
donna@volopmeierijstad.nl)
Dus heeft u een uniek idee, bent u kunstenaar, 
innovatief ondernemer of heeft u een 
maatschappelijk project, dan bent u bij VOLOP 
Meierijstad aan het juiste adres. 
Kijk ook eens op www.volopmeierijstad.nl.

MAAK VAN EEN MONDKAPJE GEEN ZWERFKAPJE  

We zien ze steeds meer liggen, 
gebruikte wegwerpmondkapjes 
als afval op straat. Mondkapjes 
op straat zijn vervuilend voor de 
omgeving. Bovendien is er een 
risico dat ze geïnfecteerd zijn met 
het coronavirus. Gooi daarom 
gebruikte wegwerpkapjes en 
handschoenen in de afvalbak. 
Of gebruik katoenen, uitwasbare 
mondkapjes. Deze zijn op veel 
plekken te koop, u kunt ze ook zelf 
(laten) maken. Kijk eens op You Tube 
voor tips hoe deze zelf te maken. 
#mondkapjegeenzwerfkapje

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Hurkske 9 te Erp plaatsen van een woonunit
Hurkske 9 te Erp herbouwen van een bedrijfswoning 

en bouwen van een bijgebouw
Heuvel 19 C  plaatsen van een woonunit
Hoogstraat 15 bouwen van een bedrijfspand met 

woningen
Schildstraat 11 te Erp bouwen van een erker
Lambertshoeve 10 
(kavel 1)

plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

Zandkuilen 7 aanpassen van een voorgevel en 
het kappen van een boom

Herenakker 
ongenummerd

realiseren van 4 woningen

Populierlaan 80 (thv 
Kastanjestraat 8)

kappen van een Kastanjeboom

De Heihoef 1A bouwen van een bijgebouw

De Heihoef 1 bouwen van een bijgebouw
Pater van den Elsenlaan 
20 A 

vergroten van de verdiepingsvloer 
tpv de vide

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Jan van Galenstraat 63 bouwen van een carport
Doornhoek 4005  bouwen van een bedrijfspand
Melisselaar 7 veranderen van een balkon
Laurierveld 16 bouwen van een carport
Meerbosweg 17 te Erp kappen van een boom
Kapelstraat 15 verbouwen van een woonhuis
Veghels Buiten erf 2400 bouwen van 29 woningen Veghels 

Buiten 
Geluckweg 12 te Erp bouwen van een woning

Standplaatsvergunning
Noordkade 7 november 2020 tot 1 januari 2021 

- verkoop van oliebollen

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING

Bergweg ongenummerd bouwen van twee woningen

VERDAGINGSBESLUITEN

Pater Vervoortstraat 12 herbouwen van een woonhuis met 
bijgebouw

Heuvelplein 1 bouwen van een 5-tal wasboxen 
en een open wasplaats

Lambertshoeve 3 (kavel 
8)  

bouwen van een woning

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. 
Abonneer u op de e-mailservice of download de app om berichten 
digitaal te ontvangen via www.overuwbuurt.overheid.nl.

“Wij hebben hiervoor de vuistregel ‘Bijzonder persoonlijk’ met elkaar afgesproken als uitgangspunt. We willen meer bieden dan ‘persoonlijk’ 
aldus Dorothee de Louw. “Wij verplaatsen ons in de wensen van de inwoners, ondernemers en verenigingen en organisaties. We zoeken naar de 
vraag achter de vraag in plaats van puur alleen de vraag te beantwoorden. Net een stapje meer zetten, aansluiten bij de echte behoefte.”. 
 
Dorothee is gepokt en gemazeld in het vak. Dorothee heeft vanaf de start van haar loopbaan te maken met klantcontacten. Het luisteren naar 
klanten en omzetten in acties is haar met de paplepel ingegeven. Het streven is te kijken waar het nog beter kan voor de klant. En dat zit ook 
in hele kleine dingen, een glimlach, die ook doorklinkt in je stem bij de telefoon. Of een keer extra bellen, informeren over de stand van zaken, 
zoals we zeggen ‘dienstverlening met een menselijke maat.”

Dorothee vervolgt: “Binnen Meierijstad zijn we begonnen met het op orde brengen van de telefonische bereikbaarheid. Daar kan een en ander 
verbeterd worden. We hebben in beeld waar de knelpunten liggen en zetten daar onze verbeteringen op in.  
Daarnaast zijn we voortdurend in gesprek met de inwoners. Wij vragen feedback hoe we de dienstverlening kunnen verbeteren, bijvoorbeeld 
voor het proces rondom meldingen  Uit de feedback hebben we als actie opgepakt dat we de klant voortaan laten weten wanneer iets opge-
lost is of wanneer iets langer duurt. Zo laten we ons een spiegel voorhouden door de klanten.”

Mevrouw Simons, inwoner van Meierijstad heeft meegewerkt aan het onderzoek over klanttevredenheid. Uit haar 
feedback hebben we als leerpunt opgepakt dat medewerkers niet te streng moeten zijn als klanten zich niet 
goed genoeg aan de richtlijnen i.v.m. corona houden. Gelukkig kregen we als feedback ook terug dat ze overal 
meteen aan de beurt was zonder wachttijd. En dat waardeerde ze. “Goed om te horen waar we ons in moeten 
verbeteren, zodat we dat op kunnen pakken. Daarnaast ook fijn om te horen dat we ook vaak goed doen!”

DIENSTVERLENING MEIERIJSTAD
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IN DEZE SERIE ARTIKELEN LATEN WE MAANDELIJKS EEN MEDEWERKER EN 

EEN INWONER AAN HET WOORD OVER HET THEMA DIENSTVERLENING. 

Dit is de eerste uit de serie. In gesprek met Dorothee de Louw – adviseur gemeentebrede dienstverlening

GEMEENTE MEIERIJSTAD STREEFT VANAF HAAR START NAAR DIENSTVERLENING MET EEN MENSELIJKE MAAT. 


