
VERGADEREN MET CORONAMAATREGELEN

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen vergadert de 
gemeenteraad weer aangepast aan alle maatregelen.
Wilt u de vergadering bijwonen? Houdt u er dan rekening 
mee dat er een mondkapjesplicht geldt in het 
bestuurscentrum en dat er een beperkt aantal 
zitplaatsen is vanwege 1,5 meter afstand. Het is 
ook mogelijk om bijeenkomsten, via de livestream 
www.meierijstad.nl/videoregistraties te volgen. 
 
De vergaderingen zijn in het bestuurscentrum 
van Meierijstad, Burgemeester Wernerplein 1 in 
Sint-Oedenrode. Aanvangstijd is 19.30 uur.
Voor actuele informatie kijk op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

 
TERUGBLIK RAAD 4 NOVEMBER 

Bent u benieuwd hoe de raadsvergadering verlopen is? Wilt u 
weten wat er besproken en besloten is? U kunt de vergadering 
terugkijken via www.meierijstad.nl/videoregistraties
Bij het terugkijken, kunt u kiezen voor automatische ondertiteling 
via de volgende knop: 
 

RAADSVERGADERING 11 NOVEMBER 

De raadsvergadering van 4 november is geschorst en wordt op 
11 november voortgezet.

Op de agenda staat:
Bespreekstukken:
•  Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 

gemeente Meierijstad
•  Motie vreemd aan de orde Fractie Hart: Borstonderzoek 

vrouwen

Voor de actuele stand van zaken: zie de vergaderstukken. 

AGENDACOMMISSIE 18 NOVEMBER

De agendacommissie stelt de vergadercyclus van december 
vast. De voorlopige agenda’s van de commissies (2 december) en 
de raad (16 december) en de beeldvormende avond (20 januari) 
worden hier besproken en vastgesteld. De vergaderstukken zijn 
te vinden op de gemeentelijke website. Let u er op dat het om 
concepten gaat. Wijzigingen zijn niet uitgesloten. 

BEELDVORMENDE AVOND 24 NOVEMBER

Op het programma staat:
Interactieve sessie Onderwijsachterstanden en aansluiting 
onderwijs-jeugdhulp
Wat is de rol van de gemeente? Welke partijen werken samen 
en wat doen zij? Hoe zit het met: onderwijsachterstanden, 
de aansluiting onderwijs-jeugdhulp, de samenwerking met 
de partners (kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs, 
Regionaal Bureau Leerplicht en samenwerkingsverbanden). 

3 Kolommen  van 91,3 mm breed
Lettertype Arial Regular

Platte tekst 9 pt 
interlinie 12 pt

Subkop Arial Regular 9 pt interlinie 13  hoofdletter 
achtergrond blauw zoals voorbeeld

BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD      

NIEUWS UIT DE RAAD 

NIEUWS UIT DE BUURT 

VRAAG VAN DE WEEK

OVERIG NIEUWS

GEMEENTE MEIERIJSTAD
Stadhuisplein 1    www.meierijstad.nl
5461 KN Veghel    info@meierijstad.nl
tel:  14 0413        @gemeentemeierijstad
Voor storingen kunt u       @GemMeierijstad 
bellen 14-0413       @gemeentemeierijstad

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

G E M E E N T E  M E I E R I J S T A D  N I E U W S

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Extra coronamaatregelen,  
meer aandacht voor basisregels 

 
Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt snel toe. De besmettingen moeten omlaag.  

Daarom is per 6 november op meer plekken een coronatoegangsbewijs en mondkapje verplicht.  
De basisregels zijn extra belangrijk om jezelf en de mensen om je heen te beschermen.

4 november 2021

Per 6 november ook:

In het openbaar vervoer en in vliegtuigen. 

 

In het personenvervoer, zoals taxi’s.

Deze adviezen gelden per direct:

Werk minstens de helft van de tijd thuis. 

 

Vermijd drukte onderweg en reis buiten de spits.

Per 6 november ook:

Op plekken rond het openbaar vervoer, zoals haltes, 
perrons en stations, en op het hele vliegveld. 

 
In publieke binnenruimtes, zoals winkels en 
bibliotheken. 

 
In het mbo en hbo en op universiteiten. 

 
Bij bezoek aan contactberoepen, zoals kappers en 
masseurs. 

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

Testen1,5 meter is een  
veilige afstand. 
 
Schud geen handen.

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten

Horeca, zoals cafés en restaurants.* 

 

Evenementen, zoals festivals en professionele  
sportwedstrijden. 

 

Kunst en cultuur, zoals theaters en bioscopen.

Terrassen. 

 

Doorstroomlocaties bij kunst en cultuur, zoals musea  
en monumenten. 
 

Doorstroomevenementen, zoals kermissen,  
met uitzondering van jeugdactiviteiten.  
 

Georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening vanaf  
18 jaar. 
 

Binnensportlocaties, inclusief sportkantines*,  
kleedkamers en andere faciliteiten, vanaf 18 jaar. 
  
* Met uitzondering van afhalen

Een mondkapje is niet verplicht op plekken waar je een 
coronatoegangsbewijs nodig hebt.

Hier heb je een coronatoegangsbewijs 
nodig:

Hier draag je verplicht een  
mondkapje:

INFORMATIE CORONAVIRUS



Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Wat houdt de 3xO-samenwerking (Onderwijs, Ondernemers en 
Overheid) in? Wat is de rol van de gemeente hierbij? Wat is het 
belang van het Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs en het 
Middelbaar Beroeps Onderwijs in relatie tot het bedrijfsleven? 
Wat zijn de eerste bevindingen van het onderzoek ‘netwerk lokale 
initiatieven onderwijs in relatie tot ervarend/ontdekkend leren’?

BEELDVORMENDE AVOND 25 NOVEMBER

Op het programma staat:

Raad van Verbeelding (RvV)
De RvV bestaat uit bij de streek en/of Meierijstad betrokken 
prominenten. De RvV heeft voor Meierijstad kansen en 
ontwikkelmogelijkheden verkend om te komen tot een 
strategische ontwikkelkoers voor de periode 2020-2050. De RvV 
doet verslag van de bijeenkomsten, de resultaten en schetst het 
vervolg. 

Toezicht en handhaving in Meierijstad
Wat houdt risicogericht toezicht in? Wat zijn de gevolgen van de 
Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging? Wat is de rol van en 
de relatie met de politie, de veiligheidsregio (brandweer) en de 
Omgevingsdienst Brabant Noord?

Polarisatie
Polarisatie is het versterken van tegenstellingen tussen partijen 
of bevolkingsgroepen. In het openbaar bestuur krijgen wij ook 
steeds vaker te maken met polarisatie. Tijdens deze sessie gaan 
we in op het begrip polarisatie en hoe dit het functioneren in het 
openbaar bestuur raakt. 

Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl 
of tel. 14 0413). Er mag ingesproken worden op zowel 
geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen. 
•  Beeldvormende avond 24 november: aanmelding is mogelijk 

tot 23 november, 12.00 uur. 
 

 

GEMEENTE MEIERIJSTAD WIL HAAR 
ONDERNEMERS BEDANKEN

 

Op vrijdag 19 november is het de landelijke “Dag van de 
ondernemer”.  De gemeente wil daarom graag haar ondernemers 
uitnodigen voor een gezamenlijk ontbijt met aansluitend een 
inspirerende bijeenkomst Duurzaamheid georganiseerd door 
DOE Meierijstad. Deze bijeenkomst vindt 
plaats op vrijdag 19 november vanaf 7.30 uur 
tot 10.30 uur op de Noordkade in Veghel.

Voor meer informatie en aanmelden kunnen 
ondernemers terecht op 
www.doemeierijstad.nl/duurzaamheidsbijeenkomst.  
Aanmelden is mogelijk tot en met 12 november.

ZORG VOOR MONUMENTALE POPULIEREN 
JULIANAPARK VEGHEL

Monumentale bomen in onze gemeente zijn belangrijk. Niet 
alleen vanwege hun vaak indrukwekkende verschijning maar 
juist ook vanwege de geschiedenis van de boom. Echter ook 
monumentale bomen worden ouder,  waardoor er soms extra zorg 
en maatregelen nodig zijn. Bij twee populieren in het Julianapark 
in Veghel gaan we daarom op korte termijn fors snoeien.

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.

Veiligheidsinspectie
Elke boom krijgt minimaal eens per 3 jaar een veiligheidsinspectie. 
Bomen die dood gaan, of onherstelbaar ziek of beschadigd 
zijn vormen een veiligheidsrisico en worden verwijderd. Bij de 
twee monumentale populieren in het Julianapark is ook een 
veiligheidsrisico geconstateerd. Dit risico wordt niet veroorzaakt 
door een ziekte of beschadiging maar door ouderdom. Op basis van 
een aanvullend onderzoek door externe specialisten is gebleken 
dat een forse snoei ingreep of verwijdering noodzakelijk is.

Monumentencommissie 
Bij het beoordelen van de ingreep hebben we de 
monumentencommissie geraadpleegd. Vanwege de waarde 
van de monumentale bomen heeft de commissie geadviseerd 
de bomen niet te verwijderen. Daarom is er gekozen de bomen 
te kandelaberen; hierbij wordt de boomkroon fors ingenomen 
waardoor het veiligheidsrisico voor nu verholpen is. 

De toekomst van de bomen
De twee bomen zijn oud en vertonen gebreken. Door de acties 
die we uitvoeren hopen we ze de komende jaren veilig in het 
park te kunnen handhaven. We houden ze daarom ook goed 
in de gaten. Wanneer in de komende jaren de bomen opnieuw 
een veiligheidsrisico gaan vormen moeten we helaas de bomen 
verwijderen. Maar voorlopig blijven ze nog onderdeel uitmaken 
van het Julianapark. 

TER INZAGE WIJZIGINGSPLAN DR. ABRAHAM 
KUIJPERLAAN 36 VEGHEL

Het vastgestelde wijzigingsplan “Dr. Abraham Kuijperlaan 36” te 
Veghel ligt ter inzage met ingang van donderdag 11 november tot 
donderdag 23 december 2021 in het gemeentehuis, Stadhuisplein 
1 te Veghel, gedurende openingstijden.

Op 21 september 2021 heeft het college besloten het wijzigings-
plan “Dr. Abraham Kuijperlaan 36” te Veghel ongewijzigd vast 
te stellen. Abusievelijk is in de regels van het wijzigingsplan een 
verkeerde maatvoering opgenomen. Met de vaststelling van dit 
herstelde wijzigingsplan wordt deze onvolkomenheid hersteld.

Initiatiefnemer is voornemens om de locatie van het voormalige 
sportschool te herontwikkelen tot woningbouw. De bestaande 
bebouwing is inmiddels gesloopt en daarvoor in de plaats zullen 
15 rijwoningen worden gerealiseerd.

Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen 
tegen het vastgestelde wijzigingsplan kunt u de 
volledige bekendmaking raadplegen op 
www.officielebekendmakingen.nl.

 

SUBSIDIE VOOR KOSTEN CONTROLE 
CORONATOEGANGSBEWIJZEN

Als u als ondernemer of vrijwilligersorganisatie verplicht 
bent coronatoegangsbewijzen (CTB) te controleren, is er 
de Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle 
coronatoegangsbewijzen (CTB), om u te ondersteunen. De 
regeling is toegankelijk voor professionele organisaties maar 
ook voor vrijwilligersorganisaties, zoals sportverenigingen. De 
regeling geldt van 22 september 2021 t/m 31 december 2021. 
U krijgt met deze regeling een vergoeding voor de tijd die u kwijt 
bent met de controles. 
Vrijwilligersorganisaties krijgen een vergoeding op basis van de 
door de Belastingdienst vastgestelde vrijwilligersvergoeding, voor 
professionele/commerciële organisaties geldt een vergoeding op 
basis van een gemiddeld uurloon. 

Op onze website 
www.meierijstad.nl/subsidieCTB vindt u het 
aanvraagformulier en de rekentool waarmee u 
kunt uitrekenen welk bedrag u kunt aanvragen. 
 

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Lage Landstraat 7 bouwen van een opslagruimte voor 

gasflessen
Meester 
Schendelerstraat 2

 kappen van bomen

Spoorven 556 aanbouwen van een carport
Schansoord 5 te Erp verbouwen van een woning
Pastoor 
Bogaertsstraat 1 te Erp

huisvesten van arbeidsmigranten

Karel Doormanstraat 11 huisvesten van arbeidsmigranten
Hertog Janstraat 1 huisvesten van arbeidsmigranten
Scheldehof 12 huisvesten van arbeidsmigranten
Kievietdonk 75 huisvesten van arbeidsmigranten
Past. van 
Haarenstraat 74

kappen van bomen

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Noordkade 5 verbouwen van een bedrijfshal
Kraanmeer 26 te Erp huisvestigen van 292 

arbeidsmigranten
Herenakker 50 plaatsen van een woonunit
De Scheifelaar 533 bouwen van een woning en het 

aanleggen van een inrit
Dorshout 43 A omzagen van twee bomen
Parklaan ongenummerd 
(H2379)

kandelaberen van 2 populieren

Meerbosweg 
ongenummerd te Erp 
(S182)

realiseren van een voedselbos, 
het aanleggen van een poel 
en het bouwen van een 
vleermuizenverblijf

Taylorweg 7 het wijzigen van een bedrijfshal
De Aa 3 te Boekel bouwen van een bedrijfspand 

(gedeelte van het bedrijfspand ligt 
in Meierijstad)

Loterijvergunning
Kampweg 2 te Erp 13 december 2021 tm 27 

februari 2022 loterijvergunning 
carnavalsstichting te Keldonk

Drank en horecavergunning
Geerbunders 31 D’n Treffer

Evenementenvergunning
Centrum 14 november 2021 - Intocht Sint 

Nicolaas Veghel
Coeveringse bos aan de 
Molenweg

28 november 2021 - 
Driedorpencross

VERDAGINGSBESLUITEN

Stevenshoeve aanleggen van een ontsluitingsweg 
t.b.v. woonlocatie 

Karel Doormanstraat 17 bouwen van een mantelzorgruimte
Spoorven 400 plaatsen van een overkapping

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

Deken van Miertstraat 
20A tot en met 24R

brandveilig gebruiken van een 
gebouw

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER

Boekelseweg 9 te Erp melden aanwezigheid propaantank

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.

Op het programma voor de beeldvormende avond staat 
Onderwijsachterstanden en aansluiting onderwijs-jeugdhulp


