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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

    

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.
Belangstellenden kunnen de vergadering, zoals gebruikelijk, via 
de livestream (www.meierijstad.nl/videoregistraties) volgen. 
Voor actuele informatie kijk op 
www.meierijstad.n/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

•  Vaststelling gebiedsvisie Molenheide 
•  Motie vreemd aan de orde PvdA, D66 en Gemeentebelang 

Meierijstad: Rookvrije kinderspeelplaatsen
•  Motie vreemd aan de orde PvdA, D66 en SP: Aanpassen 

minimumloon

BEELDVORMENDE AVOND 12 NOVEMBER

Op het programma staat: 
•  Woningbouw Meierijstad
Welke aanvullende instrumenten zijn er voor woningbouw? Hoe 
werkt dit en wat zijn de effecten?

Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griffi e (e-mail 
griffi e@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 
11 november, 12.00 uur.

Meepraten?
Heeft u een vraag of opmerking tijdens de beeldvormende 
avond? Stuur dan op deze avond een sms of Whatsapp bericht. 
Het telefoonnummer verschijnt tijdens de livestream in beeld. 

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? 
Kijk dan bij de vergaderstukken op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.
De stukken zijn ook via een gratis app te raadplegen. 
Wat moet u hiervoor doen?
•  Download de app iBabs Pro
•  Login met site: meierijstad
•  Gebruikersnaam: burger
•  Wachtwoord: burger

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. 

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 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.

OPROEP AAN HORECA-ONDERNEMERS IN MEIERIJSTAD

De tweede golf van het coronavirus raakt ons allemaal en weer 
wordt de horeca hard getroffen! 
Om onze lokale horeca ondernemers te steunen willen we onze 
inwoners laten weten waar ze een lekkere lunch kunnen afhalen 
of door wie ze een heerlijk diner kunnen laten bezorgen. 

Heeft u een horecazaak en kunt u 
deze promotie goed gebruiken? 

Geef dit dan vóór 5 november door 
via smaltha@meierijstad.nl.
We horen graag de naam van uw 
zaak, met vermelding van een 
website en een telefoonnummer. Laat 
ons weten wat mogelijk is: afhalen, 
bezorgen of allebei.

Binnenkort publiceren we de lijst met 
horecazaken op onze social media 
en op de gemeentepagina in de huis-
aan-huis-bladen.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
‘KLOOSTERKWARTIER VEGHEL’

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Kloosterkwartier Veghel’ 
ligt met ingang van donderdag 5 november tot en met 
woensdag 16 december 2020 ter inzage in het gemeentehuis 
in Veghel, gedurende openingstijden. Tevens is het ontwerp 
bestemmingsplan elektronisch in te zien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

In het centrum van Veghel ligt het kloostercomplex van de Zusters 
Franciscanessen. Vanwege het teruglopende aantal zusters is 
de bebouwing binnen het complex in de loop der tijd grotendeels 
leeg komen te staan. Om de monumentale bebouwing en het 
gedachtegoed van de zusters voor de toekomst te behouden en 
voort te zetten, bestaat het voornemen om het kloostercomplex 
te herontwikkelen tot een nieuw maatschappelijk centrum waar 
de functies wonen, zorg, leven en werken samenkomen. Het 
bestemmingsplan voorziet in deze ontwikkeling.

Gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan ligt ook een ontwerp 
beeldkwaliteitsplan ter inzage. Het beeldkwaliteitsplan geeft het 
gewenste bebouwingsbeeld aan voor het gehele kloostercomplex 
en vormt het toetsingskader bij de welstandsbeoordeling. 

Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het 
ontwerp bestemmingsplan kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.offi cielebekendmakingen.nl.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘LANDELIJK GEBIED, 
HERZIENING VIER GEMALEN 9’

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, herziening 
Vier Gemalen 9’ ligt met ingang van donderdag november 
tot en met woensdag 16 december 2020 ter inzage in het 
gemeentehuis in Veghel, gedurende openingstijden. Tevens is 
het ontwerp bestemmingsplan elektronisch in te zien via www.
ruimtelijkeplannen.nl. 

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, herziening 
Vier Gemalen 9’ voorziet de omschakeling van een voormalige 
stierenhouderij naar een grondverzetbedrijf aan de Vier Gemalen 
9 te Schijndel. Statische opslag is daarbij als nevenactiviteit 
toegestaan tot 200 m2. Voor de mogelijkheid om een zienswijze 
in te dienen op het ontwerp bestemmingsplan kunt u de volledige 
bekendmaking raadplegen op www.offi cielebekendmakingen.nl.

MEIERIJSTAD MIJMERT: AANDACHT IN CORONATIJD MET 
MIJMERPLEKKEN EN PODCAST 

Met mijmerplekken in alle dertien kernen en podcasts met 
verhalen van inwoners wil het comité Meierijstad Mijmert 
aandacht geven aan de impact die corona heeft op de gemeente 
Meierijstad. Daarbij is de inbreng van inwoners onontbeerlijk. Het 
comité vraagt dan ook om hulp. 



Corona raakt Meierijstad hard. 
Er zijn mensen uit onze naaste 
omgeving ziek geworden en 
overleden. De druk op de zorg was 
en is ongekend hoog. Het onderwijs 
verandert. Ondernemers zien de 
basis onder hun bedrijfsvoering 
wegvallen. Mensen verliezen 
hun baan. Feestjes, diploma-
uitreikingen, familiebijeenkomsten 
en veel andere dingen die het 
leven mooi maken gaan niet door. Tegelijkertijd ontstaan er sinds 
de uitbraak van corona hartverwarmende initiatieven waarbij 
inwoners van Meierijstad er voor elkaar zijn.  

Op verzoek van burgemeester Kees van Rooij heeft een comité uit 
de samenleving nagedacht over de wijze waarop er in Meierijstad 
op een gepaste manier, gemeentebreed, aandacht besteed kan 
worden aan de gevolgen en impact van de coronacrisis. Zodat 
we er nu, maar ook in de toekomst, aandacht voor hebben.
Het comité Meierijstad Mijmert bestaat uit Gloria van der Staak 
(Sint-Oedenrode), Maddy Goossens (Erp), Mark van de Laarschot 
(Schijndel) en Philip van den Brand (Veghel). Zij hebben twee 
ideeën (Mijmerplekken en een podcastserie) uitgewerkt. 

Inwoners, jong en oud, vertegenwoordigers van wijk- en 
dorpsraden, maatschappelijke en culturele organisaties, 
ondernemers, hulpverleners en iedereen die zich betrokken 
voelt wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren 
aan de podcastserie of om een suggestie in te dienen voor een 
Mijmerplek. Kijk voor meer informatie op 
www.meierijstadmijmert.nl.  

DUURZAME HUIZENROUTE DIT JAAR ONLINE

Een comfortabel en energiezuinig huis is extra belangrijk nu 
mensen meer tijd in huis doorbrengen. Via de Duurzame Huizen 
Route delen meer dan 1.600 huiseigenaren hun ervaringen 
met duurzaam wonen. Dit jaar kunt u van 7 november tot 15 
december in contact komen met deze huiseigenaren. Via een 
videoverbinding laten huiseigenaren zien hoe zij hun woning 
duurzamer maakten en gaan zij met de bezoekers in gesprek. 
Schrijf u in voor een online bezoek of deel zelf uw verhaal via 
www.duurzamehuizenroute.nl. 

De Duurzame Huizen Route is een platform vol met 
ervaringsverhalen over duurzaam wonen. Gemeente Meierijstad 
ondersteunt dit initiatief, zodat inwoners geïnspireerd worden 
door goede voorbeelden; zoals isolatie, een warmtepomp, 
natuurlijke materialen of een aardgasvrij huis. Het hele jaar 
zijn de woningen online te bekijken en in het najaar is een deel 
daarvan te bezoeken. 

Vanwege de coronamaatregelen gebeurt het bezoek dit jaar 
online, door middel van videogesprekken. In de loop van de 
weken wordt de lijst met bezoekmogelijkheden steeds verder 
aangevuld. Na inschrijving ontvangt u een duidelijke instructie 
over hoe het videogesprek in zijn werk gaat. 

Zelf ervaring delen
Heeft u al duurzame stappen gezet? Deel dan ook uw ervaring en 
meld uw woning aan als voorbeeld. Elke ervaring is welkom; of het 
nu gaat om HR++-glas of gevelisolatie of het volledig aardgasvrij 
maken van een huis. Het deelnemen aan een videogesprek is 
optioneel; ook een voorbeeldwoning op de website is waardevol 
voor anderen die op zoek zijn naar informatie en ervaringen.

NIEUW NUMMER BRANDWEER BIJ STORMSCHADE 
EN OVERLAST

Heb je de brandweer ter plaatse nodig, maar is het geen 
levensbedreigende situatie? Dan bel je voortaan naar 0900-
0904. Dit is bijvoorbeeld het geval bij storm, als dakbedekking 
of gevelplaten  losgeraakt zijn, of bij wateroverlast als er risico 
op kortsluiting of brand is, of als er putdeksels losliggen.  Met dit 
nieuwe landelijke nummer beschikt de brandweer voortaan over 
één ingang voor alle meldingen zonder spoed. Op die manier 
blijft 112 vrij bij acuut gevaar voor levensbedreigende situaties.

ZWERFAFVAL OPRUIMEN: MELDT U AAN ALS ZAPPER

Als gemeente ondersteunen we vrijwilligers die zich willen 
inzetten om de buurt schoon te houden. Deze vrijwilligers worden 
Zwerf-Afval-Pakkers (ZAPpers) genoemd. Heeft u tijd? En vindt 
u het belangrijk dat uw buurt schoon blijft? Doe mee en wordt 
ook een ZAPper. 

In de gemeente Meierijstad zijn al ruim 120 vrijwilligers actief!  Al het 
zwerfafval dat u opruimt maakt de omgeving een stukje schoner. 
Als ZAPper krijgt u van de gemeente een zwerfafvalpakket 
bestaande uit knijpers, handschoenen en speciale zakken. Deze 
zakken vult u met het opgeraapte zwerfafval en kunt u gratis 
inleveren bij de milieustraat. 

Aanmelden als ZAPper kan via afval@meierijstad.nl. Graag onder 
vermelding van uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer 
en e-mailadres. Wij nemen daarna contact met u op.

PROJECT VEGHEL AAN DE AA IS EEN 
VOORBEELDPROJECT 

Het project Veghel aan de Aa wordt als een van de meest 
inspirerende voorbeeldprojecten in Noord-Brabant gezien bij 
Panorama Nederland. Panorama Nederland geeft een blik op de 
toekomst hoe Nederland qua landschap en inrichting aantrekkelijk 
kan blijven, rekening houdend met alle veranderingen qua 
klimaat, vergrijzing en energiebronnen. Meierijstad wil met 
Veghel aan de Aa de rivier de Aa zichtbaar en beleefbaar maken. 
Het verbeteren van de zichtbaarheid van de rivier in Veghel moet 
zorgen voor een aangenamer en gezonder leefklimaat voor 
de toekomst. Meer info? Kijk dan op: here-comes-the-sun.nl/
projecten/veghel+aan+de+aa/

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Driehuizen 6 slopen van een  varkensstal en 

plaatsen bijgebouw
Doornhoek 3950 opslaan van gevaarlijke stoffen
Corridor plaatsen van een lichtmastreclame
Bosstraat 4 te Erp verbouwen van een woonhuis
van Diemenstraat 1 herontwikkelen van de 

Johanneskerk
Lavendellaar 19 van een dakkapel
Heuvel 11F  bouwen van een woning

Muldersveld 11 te Erp bouwen van een tuinhuis
Patio 7 bouwen van 3 starterswoningen
Boekelseweg 23 te Erp wijzigen van een  bouw/luchtwasser
Ds. Talmastraat 19 plaatsen van een dakkapel

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsverguning
Gasthuisstraat 15 uitvoeren van herstel 

werkzaamheden t.b.v. de isolatie
Kruisstraat 2 bouwen van een bijgebouw 

(gewijzigd bouwplan)
Looieind 9 te Erp herbouwen van een woonboerderij
De Scheifelaar 503 plaatsen van een tijdelijke 

woonunit
Voorbolst 5A te Erp plaatsen van een tijdelijke 

woonunit
Saffraanveld 33  
(vergunningsvrij)

bouwen van een aanbouw

Standplaatsvergunning
Prins Willem Alexander 
Sportpark 30 

Sanquin Bloedvoorziening (21 
afnamedagen 2021)

Leo van der 
Weijdenstraat 10 
(Jumbo) 

plaatsen van een foodtruck

De Boekt 1 (Jumbo) plaatsen van een foodtruck

VERDAGINGSBESLUITEN

Heuvelplein 2 wijzigen van een bestaande inrit
Twee Torensstraat 23 
te Erp

realiseren van een eerste 
verdieping

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

Trentweg 42 te Erp brandveilig gebruik van een B&B

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

Voltaweg 12 starten van een 
metaalverwerkingsbedrijf 

Eisenhowerweg 5 D starten van een Auto poetsbedrijf

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.

MijnGemeente app
Ziet u een mankement in uw 

woonomgeving? 
Geef het gemakkelijk met uw 

smartphone door. 
Download de gratis MijnGemeente app.

Voorbeelden van meldingen die u met de 
app kunt doen 

• een losliggende stoeptegel
• kapotte verlichting
• zwerfvuil
• vernielingen aan vuilnisbakken of      

(verkeers)paaltjes
• een verstopte straatput
• stankoverlast

Samen zorgen we er zo voor dat de open-
bare ruimte van gemeente Meierijstad 
schoon, heel en veilig blijft.

Locatie
Met uw smartphone geeft u de locatie, 
omschrijving en persoonlijke gegevens 
met een paar simpele handelingen door.

Foto
U kunt een foto meesturen en de locatie via 
uw telefoon doorgeven. De gemeente kan zo 
sneller en beter reageren op meldingen over 
de woonomgeving.

Reactie
Wijzigt de status van de melding? 
Dan ontvangt u een email.

Download de app
De app is beschikbaar voor Android en Apple. 
Voor het doen van een melding hoeft u alleen 
de eerste keer uw persoonsgegevens in de app 
in te voeren.
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