
TERUGBLIK RAADSVERGADERING

Wilt u weten wat er besproken is tijdens de 
raadvergadering van 3 november? Kijk dan de 
vergadering terug via 
www.meierijstad.nl/videoregistraties.

EXPERTMEETING WONEN 10 NOVEMBER

Woningnood, sterk stijgende huisprijzen, verduurzamingsopgaven: 
voldoende uitdagingen voor de woningmarkt. Voor nu en 
in de toekomst. Om op de hoogte te blijven van alle trends 
ontwikkelingen op het gebied van wonen organiseert de 
gemeenteraad een expertmeeting over Wonen. Deze vindt 
plaats op 10 november  om 19.30 uur in het bestuurscentrum in 
Sint-Oedenrode.
Twee vooraanstaande experts praten ons dan bij over hoe 
het toekomstige wonen 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.  

BEELDVORMENDE AVOND 24 NOVEMBER 

Doel van de avond is het ophalen van  informatie. Ook is er ruimte 
om met elkaar van gedachten te wisselen. 

Het programma: 

Startgesprek participatie in relatie tot de Omgevingsvisie
Hoe komt het participatietraject voor de totstandkoming van de 
omgevingsvisie Meierijstad eruit te zien? Hoe ziet de beoogde 
doorstart er uit?

Inkoop huishoudelijke verzorging per 1 januari 2024
Ontwikkelingen zoals toenemende kosten, grotere toestroom 
van klanten en wachtlijsten vragen om een gesprek. Voor welke 
uitdagingen staan we?  Welke keuzes maken we voor de nieuwe 
inkoop van huishoudelijke verzorging per 1 januari 2024?

Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode
Hoe zien het proces en de vervolgstappen er uit om te komen 
tot optimalisatie van het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode? 
Welk proces en vervolgstappen zijn er nodig om te komen tot het 
optimaliseren van het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode.

Jongerenambassadeurs Meierijstad
Hoe invulling te geven aan jongerenparticipatie binnen de 
gemeente Meierijstad? Een aantal jongeren heeft hiervoor 
een plan opgesteld. Bedoeling is om hierover met elkaar van 
gedachten te wisselen.

INSPREKEN

Wilt u op één van deze onderwerpen of een ander onderwerp 
uw spreekrecht gebruiken? Neem dan contact op met de griffie 
(e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding is 
mogelijk tot 23 november, 12.00 uur. De spreektijd is maximaal 
vijf minuten per spreker. 

BIJWONEN BIJEENKOMST / LIVESTREAM

De beeldvormende avond is openbaar en in het bestuurscentrum 
van Meierijstad, Burg. Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode. 
Aanvangstijd:  19.30 uur. U bent van harte welkom om de 
bijeenkomst bij te wonen. U kunt de bijeenkomst ook thuis live 
volgen via de livestream www.meierijstad.nl/videoregistraties. 
De vergadering is ook terug te kijken. 

MEEPRATEN?

Tijdens de beeldvormende avond kunnen belangstellenden op 
de publieke tribune meepraten. Ook de kijkers thuis kunnen 
vragen stellen en/of reageren via een sms of WhatsApp bericht. 
Het telefoonnummer verschijnt tijdens de livestream in beeld. 

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

17 november : Agendacommissie                                                                                                          
24 november : Beeldvormende avond                                                                                                    
1 december : Commissies                                                                                                                         
15 december : Raadsvergadering
   
INFORMATIE
Hebt u vragen? Neem dan contact op met de griffie, telefoon  
14 0413 of e-mail griffie@meierijstad.nl.

RIOOLVERSTOPPING

Is uw riool verstopt? Bepaal dan eerst of de verstopping in het 
gemeentelijke deel of in uw eigen deel zit. 

Ligt de oorzaak op gemeentegrond? Dan lost de gemeente 
het voor u op en betalen de kosten. Neem dus contact met ons 
op. Heeft u echter zonder vooroverleg met de gemeente het 
gemeentelijk riool ontstopt, dan wordt de rekening van een derde 
niet door ons vergoed.

Ligt de oorzaak op uw eigen grond, dan moet u het probleem 
zelf oplossen. En betaalt u zelf de kosten. Heef u de gemeente 
ingeschakeld en zat de verstopping in uw eigen riolering, dan zijn 
wij genoodzaakt de gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.
 
Om te bepalen of de verstopping in het gemeentelijke deel of in 
uw eigen deel zit, is het verstandig om eerst het ontstoppingsstuk 
op te graven. Deze zit ter hoogte van de perceelgrens.

Weet u niet waar uw ontstoppingsstuk zit? Neem dan contact 
op met de gemeente en vraag een aansluitschets op. Op deze 
tekening staat het ontstoppingsstuk van uw woning weergegeven. 
Helaas is niet van iedere woning een aansluitschets beschikbaar.
Is het ontstoppingsstuk leeg? Dan zit uw eigen riolering verstopt. 
Dit moet u dit zelf verhelpen. U kunt dit zelf doen of hiervoor een 
ontstoppingsbedrijf inschakelen.

Is het ontstoppingsstuk vol met water? Dan zit de gemeentelijke 
riolering verstopt. U kunt dan contact opnemen met de gemeente. 
Wij komen dan zo snel mogelijk de problemen verhelpen.

Buitengebied
Woont u in het buitengebied, dan bent u wellicht aangesloten 
op het drukriool. Brandt het rode lampje op het kastje van het 
drukrioolgemaal? Neem dan contact op met de gemeente. Het 
betreft dan een storing aan de gemeentelijke riolering. Wij zullen 
deze dan zo snel mogelijk komen verhelpen. Brandt het lampje 
niet? Onderzoek dan of de verstopping in het gemeentelijke deel 
of in het particuliere deel van de riolering zit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 
14 0413 of via info@meierijstad.nl.
 

BEGROTING 2023 - HET HUISHOUDBOEKJE 
VAN DE GEMEENTE

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 
2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin staat hoeveel 
geld het college de volgende jaren verwacht te ontvangen en uit 
te geven. De begroting 2023 is op donderdag 3 november door 
de  raad vastgesteld en goedgekeurd. Hiermee geeft de raad 
het college toestemming om geld uit te geven aan de geplande 
activiteiten.

Wethouder Financiën Jan Goijaarts: “Ondanks de onzekere en 
moeilijke tijden, is het gelukt een sluitende begroting aan te bieden. 
Sluitend wil zeggen dat de inkomsten en uitgaven minimaal gelijk 
zijn. En dat is niet vanzelfsprekend; het financieel in evenwicht 
houden van de uitgaven en inkomsten wordt steeds moeilijker. 
Wij zien dat de wereld om ons heen continu in beweging is. De 
veranderingen brengen veel onzekerheden met zich mee. Zo zijn 
vanaf 2026 de bijdragen van het Rijk niet zeker. 
Toch willen we kunnen blijven investeren in een 
Meierijstad waar het goed en veilig wonen, werken 
en leven is.” U kunt de begroting 2023 vinden op  
https://meierijstad.begroting-2023.nl.
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Download de app

AfvalWijzer app
Alle inzameldata op je mobiel

Download de app

Vul uw postcode en huisnummer in

U ziet wanneer het 
afval wordt ingezameld 

Stel een herinnering in 
voor de ophaaldag

GRONDUITGIFTE DOOR GEMEENTE 

De gemeente  is van plan om onderstaande gronden uit te geven:
- Erp, nabij Boekelsestraat 20, verkoop grond
- Erp, nabij Veluwe 15, verkoop grond

Meer informatie kunt u vinden op  
www.meierijstad.nl/uitgiftegrond. Vragen over  
een van deze plannen? Neem dan voor  29 
november 2022 contact op met de gemeente. 
Dit kan  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.

VERHUUROVEREENKOMST VERSTERKT 
WEERBAARHEID IN HET BUITENGEBIED

Heeft u een (vrijkomende) agrarisch gebouw of een perceel 
dat u wilt verhuren? Dan kunt u gebruik maken van een 
model-huurovereenkomst die de ZLTO en Taskforce-RIEC in 
samenwerking met de gemeente, de politie en het Openbaar 
Ministerie aanbieden. 

Weerbaarheid versterken
De overeenkomst is opgesteld om de weerbaarheid van inwoners 
en ondernemers tegen ondermijnende criminaliteit te versterken. 
Criminelen maken voor hun illegale activiteiten gebruik van legale 
bedrijven. Zo raken onder- en bovenwereld met elkaar vermengd. 
Dat zorgt voor onveilige situaties. Een voorbeeld kan zijn een 
drugslab in een gebouw dat u verhuurt.

Inhoud model-huurovereenkomst
In deze overeenkomst zijn voorwaarden opgesteld. Zo moet u, 
omdat u het pand verhuurt, minimaal 4x per jaar alle ruimten 
controleren en de bevindingen vastleggen, inclusief foto’s. 
Daarmee verkleint de kans op criminele activiteiten. Daar staat 
tegenover dat er geen of  minder zware bestuursrechtelijke en/of 
strafrechtelijke maatregelen tegen u worden getroffen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de verhuur-
overeenkomst? Kijk op https://www.zlto.nl/
belangenbehartiging/veilig-buitengebied.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
Trompstraat 21 brandveilig gebruik van 

zorgcentrum
Noordkade 5 vestigen van een sportcentrum
Verlengde Noordkade 
H2304  

uitbreiden en herbestemming van 
gebouw

De Hemel 12 bouwen van een bijgebouw
Vlas en Graan 101  
G2885

realiseren van een winkelruimte

Kruigenstraat 15 plaatsen van zonnepanelen
Kapelstraat 57 verbouwen van een monumentaal 

pand
Julianastraat 2A aanleggen van een inrit
Goordonksedijk 15 verbouwen van de bestaande 

woonboerderij
Amert ongenummerd bouwen van een kantoor en 

laboratorium

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Achterst Ven 23 verbouwing woning 
De Hemel 8 aanpassen van de stallen 
Past. van Haarenstraat 
2 en 2A  

splitsen van een woonboerderij en 
het bouwen van een bijgebouw

Kempkens  
ongenummerd  

bouwen van een distributiecentrum

Standplaatsvergunning
Vlas en Graan 126 plaatsen van een bakfiets  voor het 

promoten van  gratis cursussen

Evenementenvergunning
Markt 30 25 en 26 november 10 Jaar 

Fellows & Friends

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER

Leinserondweg 11 B oprichten van inrichting met 
vrouwelijk jongvee 

De Amert 606 starten van een laboratorium

VERDAGINGSBESLUITEN

De Scheifelaar (525) bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Kloosterveld (Kavel 53) plaatsen van een buitenberging 
met terras

Kloosterveld (kavel 52) plaatsen van een buitenberging 
met terras

Heiakkerstraat 3 A bouwen van een woning
Vensestraat 32 verbouwen van een woning
Wilbert Kerkhofstraat 3 
te Erp  ( kavel 2)

bouwen van een woning

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 

VERMINDER JE KANS OP CYBERCRIME MET 50% 
CYBERCRIME: DE MENS ALS ZWAKSTE SCHAKEL

Op vrijdag 25 november organiseert de gemeente Meierijstad met medewerking van het POM een 
bijeenkomst over de niet technische kant van cybercrime voor ondernemend Meierijstad.

Volgens recent onderzoek is het percentage bedrijven dat te maken heeft gehad met cybercriminali-
teit gegroeid. Vorig jaar was dit nog rond de 29% en dit jaar is het 45%. We starten deze bijeenkomst 
met het verhaal van Henny de Haas directeur van Hoppenbrouwers techniek dat vorig jaar te kam-
pen had met cybercrime.

Vervolgens gaan we naar de vraag hoe pakken ze dat nu aan. Via twee korte filmpjes met praktische 
voorbeelden wordt het begrip social engineering geïntroduceerd. De techniek die criminelen steeds 
vaker gebruiken om bedrijven binnen te dringen. Bij social engineering gaat het om de technieken die 
criminelen inzetten om door middel van psychologische manipulatie o.a. ondernemers te verleiden 
persoonlijke of bedrijfsgevoelige informatie prijs te geven. Peter Lahaousse werkzaam als cyberspecia-
list voor de politie en maker van de website cybercrimeinfo.nl neemt u mee in de wereld van de social 
engineering. Na een inleidend gedeelte waarin ingegaan wordt wie deze criminelen zijn, waarom ze 
het doen en wie ze willen pakken kruipen we aan de hand van een actueel praktijkvoorbeeld middels 
een interactieve tool in de huid van een cybercrimineel. We sluiten af met tips hoe we er ons tegen 
kunnen beschermen.

VOOR WIE   ondernemend Meierijstad
DATUM   25 november
TIJD    8.00 – 10.00
LOCATIE   Het Spectrum, Steeg 9, Schijndel, Blauwe zaal
ORGANISATIE   Gemeente Meierijstad
AANMELDEN   Via mvinju@meierijstad.nl


