
TER INZAGE: BESTEMMINGSPLAN 
HERONTWIKKELING GEMEENTEHUIS SCHIJNDEL

Het bestemmingsplan ‘Herontwikkeling gemeentehuis Schijndel’, 
zoals dit door de gemeenteraad op 4 november 2021 gewijzigd 
is vastgesteld, ligt gedurende zes weken, van 16 november 
tot en met 27 december 2021, voor een ieder ter inzage in het 
gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel tijdens openingstijden. 

Het voormalige gemeentehuis aan de Markt 20A in Schijndel 
bestaat uit een ouder en een nieuwer deel met daar tussenin 
een verbinding. Deze verbinding is ondertussen gesloopt. Het 
oudere deel is door de gemeente getransformeerd tot bibliotheek, 
klantcontactcentrum en kunstexpositie. Het bestemmingsplan 
‘Herontwikkeling gemeentehuis Schijndel’ maakt de verbouwing 
mogelijk van het voormalig kantorendeel naar maximaal 16 
appartementen en een horecafunctie aan de zijde van de Markt. 
Voor de mogelijkheid om beroep in te 
stellen tegen het bestemmingsplan en/of de link 
naar de digitale versie van het bestemmingsplan 
kunt u de volledige bekendmaking raadplegen 
op www.offi cielebekendmakingen.nl.

TER INZAGE: WIJZIGINGSPLAN BUITENGEBIED
VEGHEL, NIEUWE VELDENWEG MARIAHEIDE

Het ontwerp wijzigingsplan ‘boerderij splitsing Nieuwe 
Veldenweg 4-6, Mariaheide’ ligt ter inzage met ingang van 
dinsdag 16 november tot en met maandag 27 december 2021 in 
het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel,
 gedurende openingstijden. Tevens is het 
ontwerp wijzigingsplan ‘boerderij splitsing 
Nieuwe Veldenweg 4-6, Mariaheide’ elektronisch 
raadpleegbaar op: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerp wijzigingsplan ‘boerderij splitsing Nieuwe Veldenweg 
4-6, Mariaheide’ voorziet in het splitsen van de bestaande 
cultuurhistorisch waardevolle woonboerderij ter plaatse in twee 
woningen. 
Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te 
dienen op het ontwerp wijzigingsplan kunt u de 
volledige bekendmaking raadplegen op 
www.offi cielebekendmakingen.nl. 

TER INZAGE: BESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED
SINT-OEDENRODE, HERZIENING 
KOEVERINGSEDIJK ONGENUMMERD’

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening 
Koeveringsedijk ongenummerd’, zoals dit door de gemeenteraad 
bij besluit van 30 september 2021 gewijzigd is vastgesteld, ligt 
met ingang van donderdag 11 november tot en met woensdag 22 
december 2021 ter inzage ligt in het gemeentehuis, Stadhuisplein 
1 te Veghel gedurende openingstijden.
Tevens is het vastgestelde bestemmingsplan 
“Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening 
Koeveringsedijk ongenummerd.” elektronisch 
raadpleegbaar op: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening 
Koeveringsedijk ongenummerd’ voorziet in de 
realisatie van twee Ruimte-voor-Ruimte 
woningen. 
De volledige bekendmaking is te raadplegen op 
www.offi cielebekendmakingen.nl. 
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BEELDVORMENDE AVOND 24 NOVEMBER

Op het programma staat:
• Interactieve sessie Onderwijsachterstanden en aansluiting 

onderwijs-jeugdhulp
•  Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

BEELDVORMENDE AVOND 25 NOVEMBER

Op het programma staat:
•  Raad van Verbeelding (RvV)
•  Toezicht en handhaving in Meierijstad
•  Polarisatie

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

tot 23 november, 12.00 uur. 
•  Beeldvormende avond 25 november: aanmelding is mogelijk 

tot 24 november, 12.00 uur. 
De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

BEELDVORMENDE AVOND 29 NOVEMBER

Op het programma staat:
•  PIM (Participeren in Meierijstad), doorontwikkeling IBN en 

WSD
De gemeente werkt samen met IBN en WSD volgens 
de PIM fi losofi e. Het eerste resultaat is de vorming van 
mobiliteitscentrum PIM Werkt. Wat is de stand van zaken? Hoe 
ziet de doorontwikkeling van de andere labels er uit, zoals PIM 
Actief, PIM Vitaal en PIM Welkom?

BEELDVORMENDE AVOND 30 NOVEMBER

Op het programma staat:
•  Gezondheid in Meierijstad

Het thema gezondheid is nu in het tweede coronajaar 
relevanter dan ooit. We willen samen met u en de GGD 
terugkijken op de afgelopen jaren en vooruitkijken naar de 
komende periode. 

•  Wonen, welzijn en zorg
De wereld van wonen en zorg is complex. Tegelijkertijd zijn 
er diverse vraagstukken die zowel wonen, zorg en welzijn 
raken. Ook zijn er diverse ontwikkelingen als vergrijzing die 
op ons af komen. We leggen de verbinding tussen deze drie 
terreinen en gaan in op de opgave en ontwikkelingen. 

Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griffi e (e-mail griffi e@meierijstad.
nl of tel. 14 0413). Er mag ingesproken worden op zowel 
geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen. 
•  Beeldvormende avond 29 november: aanmelding is mogelijk 

tot 28 november, 12.00 uur. 
•  Beeldvormende avond 30 november: aanmelding is mogelijk 

tot 29 november, 12.00 uur. 
De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN 
BEDRIJFSVOERING 1 DECEMBER

Op de agenda staat:
•  Krediet voor aanschaf belcellen in gemeentehuis Veghel
•  Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie Meierijstad 

‘Second opinion Woningbouwbeleid’  
•  Krediet voor twee gebiedsontwikkelingstrajecten in kader 

van regionale project ‘Stallenaanpak’ 
•  Diverse bestemmingsplannen
 -  ‘Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening Schietbergweg 

6-8’
 - ‘Eerschotsestraat-Zuid’
 - ‘Dorpshart Eerde’
 - ‘Landelijk gebied, herziening Hermalen 7 Schijndel’
 - ‘Buitengebied Veghel, herziening Goordonksedijk 15’
•  Bezwaren tegen vestigen voorkeursrecht (geen spreekrecht)
•  Belastingverordeningen Meierijstad 2022
•  Kaders en participatieplan Optimalisatie Bestuurscentrum 

Sint-Oedenrode

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN 
BEDRIJFSVOERING 2 DECEMBER

Op de agenda staat:
•  Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor windenergie 

gemeente Meierijstad
•  Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad
•  Defi nitieve Transitievisie Warmte, inclusief 

uitvoeringsstrategie
•  Huidige werkwijze onderhoud en beheer openbare ruimte
•  Programma Water en Riolering 2022 – 2026

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 7 DECEMBER

•  Gewijzigde gemeenschappelijke regeling 
Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant  

•  Beleidsplan Wet Inburgering 2022 en verordening 
inburgering gemeente Meierijstad 2022

•  Integrale Verordening Sociaal Domein Meierijstad 

Let op:
Het gaat om conceptagenda’s. De agendacommissie stelt 
op 18 november de agenda’s vast. Wijzigingen zijn mogelijk. 

Wilt u inspreken?
Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Neem dan 
contact op met de griffi e (e-mail griffi e@meierijstad.nl of tel. 14 
0413). 
•  Commissie REB 1 december: aanmelding is mogelijk tot 30 

november, 12.00 uur. 
•  Commissie REB 2 december: aanmelding is mogelijk tot 1 

december, 12 uur. 
•  Commissie M&M 7 december: aanmelding is mogelijk tot 6 

december, 12.00 uur. 
• De spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

VERGADERSTUKKEN

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

INFORMATIE GRIFFIE

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



VERKIEZING GEMEENTERAAD 2022 

Inschrijving politieke groepering voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 2022 

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen 
plaats. Op grond van artikel G3, lid 1 van de Kieswet kunnen 
politieke groeperingen (die een vereniging zijn met volledige 
rechtsbevoegdheid) de naam van de partij inschrijven in een 
register. Dat register wordt door het centraal stembureau voor de 
verkiezing aangelegd.

Het verzoek voor de inschrijving moet schriftelijk worden gedaan 
bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van 
de gemeenteraad. Het verzoek dient uiterlijk op 20 december 
2021 te zijn ontvangen.

Wanneer hoeven politieke groeperingen geen inschrijving 
te doen?
Als de naam al bij de Kiesraad of het centraal stembureau voor de 
verkiezing van de leden van provinciale staten is geregistreerd;
Als een groepering bij de voorgaande gemeenteraadsverkiezing 
een geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd. 

Voor de registratie moet een waarborgsom van 
€ 112,50 worden betaald aan de gemeente.

Meer informatie vindt u op:  
www.meierijstad.nl/verkiezingen. 
 

BLIJK VAN WAARDERING AAN MANTELZORGERS 
IN MEIERIJSTAD

10 november was het de Dag van de Mantelzorg: een speciale 
dag waarop we stil willen staan bij de vele mantelzorgers die het 
hele jaar door, soms 24/7 zorgen voor iemand die zij liefhebben. 
Dat zorgen lijkt vaak zo vanzelfsprekend, maar dat is het zeker 
niet. Mantelzorgers zijn onmisbaar, en dat bleek tijdens de 
coronacrisis nog eens te meer. Ze zorgen met zoveel liefde voor 
een naaste en verdienen dan ook onze grootst mogelijke steun. 

Daarom is het mooi om één keer per jaar, tijdens de Dag van de 
Mantelzorg, even de schijnwerpers te plaatsen op ál die mensen 
die het hele jaar door zorgen voor een ander. 
Alle geregistreerde mantelzorgers hebben een verwenpakket 
aan huis ontvangen.

Ruim 90 vrijwilligers hebben op 10 en 11 november geholpen 
met het inpakken van de pakketjes en helpen met het bezorgen 
van de 1757 pakketjes. Hen willen we dan ook nogmaals heel 
hartelijk danken voor hun hulp! 

Herkent u zich in de mantelzorger en wilt u zich ook inschrijven, 
heeft u vragen of behoefte aan een luisterend oor? Neem dan 
gerust contact met ons op:
Voor Schijndel en St. Oedenrode via 073-5441400 of
mantelzorg@welzijndemeierij.nl.
Voor Veghel: via 088-3742525 of 
mantelzorgveghel@ons-welzijn.nl.

Voor meer informatie kijk op 
www.meierijstad.nl/mantelzorg.  

TRIPPEN OF SKIPPEN? UW MENING OVER
DRUGS(GEBRUIK) TELT

Lachgas in de auto? XTC op een festival? Is dat normaal of 
niet normaal? Het zijn een aantal vragen die aan bod komen 
tijdens het grote drugsonderzoek ‘Trippen of Skippen?’ waar 
jongeren en jongvolwassenen 
in Oost-Brabant, en dus ook 
onze gemeente, aan kunnen 
deelnemen. Op deze manier 
willen we meer te weten komen 
over de mening van jongeren 
over drugs(gebruik).  Jongeren 
die de enquête invullen, maken 
een mooie kans op het winnen 
van een vette trip naar keuze 
zoals Skydiven, dagje naar 
een pretpark, karten of een 
wellnessbezoekje. 

Drugs en drugsgebruik. Het lijkt steeds meer verankerd te 
raken in onze samenleving. Met alle gevolgen van dien. Uit de 
onlangs gehouden GGD Gezondheidsmonitor gaf 70% van 
de jongvolwassenen aan het gebruik van softdrugs normaal 
te vinden. Wat is hier de reden van? En gebruiken jongeren 
daardoor ook meer drugs? Heeft de norm van jongeren over 
drugs een relatie met de plek waar de drugs wordt gebruik? Het 
zijn allemaal vragen waar we met het onderzoek antwoord op 
willen krijgen. 

Doe mee en win
Omdat we ook in onze gemeente benieuwd zijn 
naar de mening van jongeren over drugs 
vragen we iedereen in de leeftijd van 16 tot en 
met 27 jaar om de vragenlijst in te vullen. Deze 
vragenlijst vindt u hier: www.trippenofskippen.nl 
of via QR code.
 
De vragenlijst staat tot eind november open. Het invullen kost 
ongeveer 10 minuten van uw tijd en maak kans op een vette trip 
naar keuze. 

CADEAUBON VOOR BESPAARBOX MET 
ENERGIEBESPARENDE PRODUCTEN

Door de toenemende energie-
prijzen gaan steeds meer 
inwoners aan de slag met energie 
besparen. Daarnaast is energie 
besparen goed voor het milieu. 
Wij willen u graag financieel 
ondersteunen bij het treffen 
van kleine energiebesparende 
maatregelen in huis. 

Cadeaubon aanvragen
In samenwerking met De Bespaarwinkel krijgt u als huurder of 
woningeigenaar in Meierijstad een cadeaubon van de gemeente 
Meierijstad ter waarde van € 70,-  U kunt deze cadeaubon 
inwisselen voor gratis energiebesparende producten via een 
webshop. U kunt bijvoorbeeld kiezen uit tochtstrips, ledlampen of 
radiatorfolie. Let op: op=op!

Zo vraagt u de cadeaubon aan:
1. Ga naar www.debespaarcode.nl/meierijstad  
2. Klik op: ‘ik wil cadeaubon aanvragen’
3.  Voer uw naam, email, postcode en 

huisnummer in; 
4. Klik op de knop ‘cadeaubon aanvragen’; 
5. Besteed uw cadeaubon direct in de webshop.

Tot slot
Heeft u vragen? Neem dan contact op de Bespaarwinkel via 
info@debespaarwinkel.nl of 072 36 90303.

Wij wensen u veel bespaarplezier!
 

GRATIS STROOIZOUT OPHALEN

De winter komt er weer aan en daarmee de kans op gladheid. 
Inwoners kunnen één keer per winterperiode per huishouden 
gratis 10 kg zout ophalen bij een van de milieustraten in 
Meierijstad. Dit zout is voor eigen gebruik om nabij de woning en 
andere (voet)paden te strooien bij gladheid.
Instellingen mogen 20 kg ophalen. 
Tip: Neem een eigen emmer mee naar de milieustraat en bewaar 
het strooizout op een droge plaats en strooi 
niet meer dan 10 gram per m2.
Kijk voor de openingstijden van de milieustraten 
op www.meierijstad.nl/milieustraten of scan de 
QR code.
 
Op www.meierijstad.nl/gladheid vindt u meer
informatie over onder andere de strooiroutes in 
Meierijstad.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Dorshout 1 slopen van diverse opstallen
De Scheifelaar 
ongenummerd(568)

bouwen van een woning

Corridor 2 D kappen van 73 bomen op diverse 
locaties in Meierijstad (dood of 
slechte gezondheid)

Jekschotstraat 10 milieuneutraal wijzigen
Spoorven 150 plaatsen van een woonunit
Molenwieken 3 bouwen van een carport
De Scheifelaar 
ongenummerd  (N2897)

vervangen van kozijnen

De Scheifelaar 511 plaatsen van een woonunit
Buitendreef 169 plaatsen van een woonunit
Past. van Haarenstraat 
25

aanpassen van de erfafscheiding

Hagelkruisstraat 2 te 
Erp

plaatsen van een woonunit

De Voortstraat 
ongenummerd

vergroten van een woning 

Evenementenvergunning
Antoniusstraat  te Erp 25 februari 2022 en februari 

2022 overkapping tijdens optocht 
carnaval

Markt 27 26 februari 2022 Carnavalsoptocht 
CS de Paplippels

Markt 27 28 februari 2022 Carnavalsoptocht 
Uilen van Empeldonk

Markt 27 18 februari 2022 biercantus

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Kouterven 1 t/m 24 bouwen van 24 appartementen
Burg. Schrevensingel 
ongenummerd

vervangen van een voet- fietsbrug

Doornhoek 3950 uitbreiden van een bedrijfspand
De Scheifelaar 533 plaatsen van een woonunit
Pr. W. Alexander 
Sportpark 15

realiseren van constructieve 
voorzieningen tbv ventilatieproject 
(interne verbouwing)

Boerdonksedijk te Erp 
+ diverse straten in 
Meierijstad

kappen van 73 bomen op diverse 
locaties in Meierijstad (dood of 
slechte gezondheid)

Terrasvergunning
Dobbelsteenplein 1 derde verlenging tijdelijke 

uitbreiding terras Cafe d’n Brouwer
Molentiend 12 te Erp derde verlenging tijdelijke 

uitbreiding terras Hotel Restaurant 
Het Tramstation

Kapelstraat 48 derde verlenging tijdelijke 
uitbreiding terras Cafe Zaal ‘t 
Hooghuys

Evenementenvergunning
Hertog Janplein  te Erp 27 november 2021 - Intocht 

Sinterklaas Erp
Jekschotstraat 5A 27 en 28 november 2021 Maisplak 

cross 2021

VERDAGINGSBESLUITEN

De Scheifelaar 
ongenummerd (569)

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER

Doornhoek 4045A opslaan van schoonmaakmiddelen 

VAN RECHTSWEGE VERLEENDE VERGUNNINGEN

Kempkens 2000 wijzigen van functie bestaand kantoor (2e 
verdieping)

ONTVANGEN MELDINGEN MOBIELE PUINBREKER

Hool 1 te Erp breken van beton- en 
metselwerkpuin 

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.


