
RAADSVERGADERING 3 NOVEMBER 

Op de agenda staat: 

Hamerstukken: 
• Wijziging gemeentebegroting 2022 conform 2e 

bestuursrapportage 2022
• Instemming activeren voorbereidingskosten voor diverse 

gebiedsontwikkelingen
• Vaststelling diverse verordeningen en besluiten vanwege 

inwerkingtreding Omgevingswet
• Afgifte ‘verklaring van geen bedenkingen’ Heidebloemstraat 

15, Schijndel

Bespreekstukken: 
• Vaststelling programmabegroting 2023 en meerjarenraming 

2024 – 2026 gemeente Meierijstad
• Vaststelling collegewerkprogramma `Thuis in Meierijstad, 

Mijlpalen 2023 – 2026’ 
• De bovenstaande agendapunten worden samen behandeld 

waarbij algemene beschouwingen worden gehouden. Na de 
algemene beschouwingen is er een pauze. 

• Motie vreemd aan de orde Gemeentebelang Meierijstad, 
Lokaal: vervreemding kunstbezit Meierijstad

Voor de raadsvergadering geldt geen spreekrecht!

GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD 
RAADSVERGADERING / LIVE-STREAM

Let op: gewijzigde aanvangstijd raadsvergadering van 3 
november is: 16.00 uur. 
U bent van harte welkom om de vergadering bij 
te wonen. U kunt de vergadering ook thuis live 
volgen via de livestream www.meierijstad.nl/
videoregistraties. 
De vergadering is ook terug te kijken. 

EXPERTMEETING WONEN 10 NOVEMBER

“De veranderende wereld van wonen”

Het nieuws staat de afgelopen jaren bol van uitdagingen op de 
woningmarkt zoals woningnood, sterk stijgende huizenprijzen en 
verduurzaming. Om voor de toekomst goede besluiten te nemen 
is het voor de gemeenteraad belangrijk om op de hoogte te zijn 

van trends en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van 
wonen. 

Daarom houdt de gemeenteraad op 10 november om 19:30 uur 
in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode een expertmeeting 
over Wonen. 

Tijdens deze bijeenkomst praten 3 experts de gemeenteraad bij 
over hoe er in de toekomst gewoond wordt in Meierijstad. Centraal 
staan daarbij de ontwikkelingen op het gebied 
van demografie, woonwensen en woningmarkt. 
De expertmeeting is voor iedereen toegankelijk 
en is ook live te volgen via www.meierijstad.nl/
videoregistraties.

INFORMATIE

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

GRATIS OPHAALSERVICE SNOEIHOUT 
BUITENGEBIED

De gemeente haalt in de maanden maart en november snoeihout 
op in het buitengebied gratis op. Snoeihout is namelijk zeer 
geschikt voor het opwekken van energie.

Kwaliteitseisen snoeihout
Het snoeihout moet aan kwaliteitseisen voldoen, omdat het wordt 
gebruikt voor het opwekken van duurzame energie:
• Het hout is schoon en er zit geen blad aan.
• Coniferen, laurieren, boomstronken of timmerhout vallen niet 

onder dit snoeihout.
• Aan het hout zit geen zand/grond. Daarom kunt u het hout 

het beste op een (redelijk) droge plek neerleggen.
• Niet bij elkaar gebonden of op een andere manier verpakt.

Aanmelden en ophalen
Woont u in het buitengebied van Meierijstad en heeft u snoeihout?
Dan kunt u zich aanmelden voor het ophalen hiervan. 
Aanmelden kan van 1 tot en met 30 november via  
www.meierijstad.nl/snoeihout. U kunt het snoeihout aanmelden 
als u het voor ons op de goede manier heeft klaargelegd. Wij 
doen ons best om het binnen één week op te halen. 
 
Regels bij aanbieden snoeihout
• Het hout is afkomstig van percelen die buiten de bebouwde 

kom van Meierijstad liggen.
• Het hout ligt op uw eigen perceel
• De houthoop is goed bereikbaar, zodat het hout met een 

kraan op een vrachtauto kan worden geladen. Zorg dat de 
lengtes niet meer dan 4 meter zijn.

• Hout dat meer dan 6 meter vanaf een verharding ligt kunnen 
we niet laden.

• Het hout ligt niet tegen en onder bomen.
• De houthoop is minimaal 3 m3 groot.
• Het snoeihout is niet afkomstig van boomkwekerijen, 

fruittelers e.d. Dat is namelijk bedrijfsafval.
Snoeihout dat niet voldoet aan bovenstaande regels kunnen wij 
niet meenemen.

Woont u niet in het buitengebied
Woont u niet in het buitengebied, dan kunt u uw snoeihout gratis 
naar de milieustraat brengen. Wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met gemeente Meierijstad via info@meierijstad.nl 
onder vermelding van Snoeihoutronde of bel naar 14 0413.

UITGIFTE GROND DOOR GEMEENTE

De gemeente heeft het voornemen om gemeentegrond uit te 
geven. Het gaat om onderstaande gronden:
- Erp, Oudveld 10D, verhuur grond
- Sint-Oedenrode, Goeiendonk 12, verhuur grond

Meer informatie kunt u vinden op www.meierijstad.nl/uitgiftegrond. 
Als u vragen heeft over een van de plannen, dan kunt u tot en 
met 22 november 2022 contact opnemen met 
de gemeente door een e-mail te sturen aan 
grondzaken@meierijstad.nl. Als binnen die 
termijn geen reacties binnenkomen, gaat de 
gemeente het voornemen tot uitgifte uitvoeren.

NATIONALE KLIMAATWEEK

Deze week is het Nationale 
Klimaatweek.  Een week 
lang komt heel Nederland 
in actie. Van de thermostaat 
lager zetten tot vaker de 
fiets pakken, dit is hét moment om energie te besparen. Doe 
ook mee! Wat zijn jouw tips om energie te besparen of bij te 
dragen aan een beter klimaat? Laat het weten 
op onze facebookpagina www.facebook.com/
gemeentemeierijstad en maak kans op een van 
de onderstaande 20 gratis energiebespaarboxen 
met handige bespaarproducten.
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 NIEUWSBRIEF Meierijstad
  

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws van de gemeente! 
Meld u aan om vier maal per jaar een digitale nieuwsbrief van de 
gemeente te ontvangen. Incidenteel kunt u nieuws en informatie 
ontvangen in een extra nieuwsbrief. 

MELD U AAN!   www.meierijstad.nl/nieuwsbrief

 PILOT VERKEERSVEILIGHEID RONDOM SCHOLEN

Een melding via uw navigatiesysteem als u een school nadert of 
zelfs een alternatief routeadvies? 

Automobilisten in onze gemeente zou het de komende maanden 
zomaar kunnen overkomen. De gemeente doen namelijk mee aan 
een landelijke pilot rond de inzet van (navigatie)serviceproviders 
in de buurt van basisscholen.
 
De opzet van de pilot is als volgt: data over schooltijden, 
vakanties en vrije dagen, locaties van scholen, schoolzones en 
schoolstraten worden gedeeld met (navigatie)serviceproviders. 
De automobilisten die rond start en einde van de lesdag in de 
buurt van de school rijden krijgen dan een melding dat er mogelijk 
gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. In sommige gevallen volgt 
een alternatief routeadvies.

Doel van de pilot is om de data (verzamelen en delen van 
schoolinformatie via navigatiesystemen) zodanig te gebruiken, dat 
navigatiesystemen daadwerkelijk kunnen bijdragen aan slimme 
en veilige mobiliteit, specifiek in de buurt van basisscholen. 

Bij een positieve uitkomst van de pilot, moet dit voor alle scholen 
in Nederland mogelijk worden.

GEMEENTE GAAT ERFGOEDPLUIM UITREIKEN

De gemeente wil de komende jaren meer aandacht besteden 
aan het behouden, ontwikkelen en versterken van het erfgoed 
in Meierijstad. De gemeente heeft 125 rijksmonumenten, drie 
archeologische rijksmonumenten, bijna 300 gemeentelijke 
monumenten, vier beschermde dorpsgezichten en ruim 850 
beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevolle objecten. 

In Meierijstad zijn veel mensen, instellingen en verenigingen 
bezig met erfgoed. Zoals de heemkundeverenigingen met in 
totaal meer dan 1.100 leden en ook eigenaren van monumenten, 
die er alles aan doen om hun eigendom in zo goed mogelijke 
staat te onderhouden. 

Een van de rijksmonumenten in de gemeente

De gemeente gaat daarom ook inwoners en organisaties, die zich 
op inzetten voor het behoud van het erfgoed en monumenten in 
de gemeente, belonen met een zogenaamde erfgoedpluim. Dat 
gebeurt in de vorm van een kunstwerk dat ontworpen is door 
keramist Olav Slingeland.

U kunt iemand nomineren voor de Erfgoedpluim als u vindt dat 
deze persoon of organisatie zich inzet voor het cultureel erfgoed in 
Meierijstad. U kunt dan een mail sturen naar info@meierijstad.nl  
onder vermelding van Erfgoedpluim. Geef daarbij duidelijk de 
naam van de persoon of organisatie en de reden waarom aan.

Meer informatie kunt u vinden op 
www.meierijstad.nl/erfgoedpluim

 

WALKING SPORTS

Dinsdag 18 oktober vond de kick-off plaats van weer een 
nieuwe sportactiviteit voor senioren. KBO afdeling Erp-Keldonk-
Boerdonk, de voetbalverenigingen van Erp, Keldonk en Boerdonk, 
de korfbalvereniging Korfrakkers en Tennis- en Padelvereniging 
Hertog Jan hebben de handen ineen geslagen om meer senioren 
in beweging te krijgen en te blijven.

Walking sports in Erp

Walking sports is een beweegprogramma op een lager tempo. De 
essentie is bewegen en ontmoeten. Inmiddels zijn in Meierijstad 
al op 7 locatie de Walking Sports te bezoeken in 5 verschillende 
varianten.

Maak kennis met Walking Sports
De gemeente en PSV Foundation stimuleren en faciliteren het 
concept van seniorvriendelijk sporten. Heeft u ook zin om mee te 
doen of wilt u ervaren hoe Walking Sports in zijn werk gaat, kom 
eens kijken op verschillende locaties en verschillende tijdstippen 
kunt u wekelijks komen sporten.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u kijken op onze 
website www.meierijstad.nl/walkingsports of 
u kunt mailen naar bewegen@meierijstad.nl 
of bellen met sportcoach Henry van Alebeek  
06-11094584.

BASISSCHOOLKINDEREN KRIJGEN ENERGIELES

Op 20 oktober beten de kinderen van groep 7 van basisschool 
de Tuimelaar in Veghel het spits af. Ze leerden van alles over 
broeikasgassen, duurzame energie, energiebesparing én 
wat en hoe je hier zelf aan kunt bijdragen. Tien basisscholen 
in de gemeente mogen dit jaar gratis meedoen aan de pilot 
‘Daar krijg je energie van!’, dat onderdeel uitmaakt van het 
duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Gastdocenten van 
Facet voeren de lessen uit.

Energiebespaarboxje
Naast de gastles kreeg elk kind het ‘Energiebespaarboxje’ 
mee naar huis. Daarin zit een energie opdracht en tips over 
energiebesparing thuis, een energie memory spel en een 
zandloper om in de douche op te hangen, zodat je niet langer 
dan vijf minuten doucht. 

Besparen op gas
De kinderen leren tijdens de gastlessen wat energie is en wat 
de kosten zijn. Er werd bijvoorbeeld gekeken naar hoeveel een 
douchebeurt kost aan gas, water, CO2 uitstoot en hoeveel het 
scheelt als je in plaats van 10 minuten, 5 minuten doucht.

Klimaatverandering 
Ook werden de gevolgen van klimaatverandering besproken. 
Daarop reageren twee kinderen uit de klas op de overstromingen 
in Limburg van 2021. Zij hadden familieleden in Limburg die 
getroffen waren door de extreme wateroverlast. Aansluitend 
speelden de kinderen een quiz. Met de quiz leren de kinderen 
nog meer over (duurzame)energie, klimaatverandering en het 
belang en de rol van bomen daarin.

 

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
De Scheifelaar 30 bouwen van een 

zwembadoverkapping
Broedershof 45 verhuren van een woning
Emmastraat 8 bouwen van een overkapping aan 

de achterkant van de woning

Doornhoek 4115 intrekking vergunningsvoorschrift 
1.1.3

Buitendreef 181 plaatsen van een woonunit
Kampweg 28 te Erp plaatsen van een  woonunit
Driehuizen 20 omzetten van huidig agrarische 

vergunning naar een vergunning 
voor bedrijven

Evenementenvergunningen
Den Uil 1A te Erp 22  t/m 26 november 2023 Lost in 

Music 2023

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunningen
Middegaal 53 veranderen van milieu-inrichting 
Krijtenburg 11 uitbreiden van inrichting met extra 

slaapkamers
Past. Clercxstraat 31 herbouwen van een pand
Spoorven 619 vergroten van een woning
De Scheifelaar 580 bouwen van een woning en het 

aanleggen van een inrit

Evenementenvergunningen
Pater van den Elsenlaan 4 17 t/m 20 november abemec 

agromec show
Watermolenweg 5 te Erp Lawn Tennis Club Erp

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

Doornhoek 4265 logistieke dienstverlening voor 
transport, parkeren en opslag

Marconiweg 1 Logistieke dienstverlening voor 
transport, parkeren en opslag 

Dit zijn kennisgevingen en geen officiële 
publicaties. De officiële 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

Inloopvoorziening

We helpen je met o.a.:
Je papieren op orde krijgen
Een lastige brief begrijpen
Ondersteuning bij het invullen van formulieren
Doorverwijzen naar de juiste instantie
Informatievertrekking d.m.v. themabijeenkomsten
Luisterend oor bij financiële zorgen

Dinsdag 

14.00-16.00 uur

 

De Bibliotheek

Markt 1 in Veghel

Kom langs bij Geld & Zo. Afspraak maken is niet nodig!

088-3742525
info@ons-welzijn.nl
www.ons-welzijn.nl


