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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

GEEN PUBLIEK BIJ RAADSBIJEENKOMSTEN

Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen is er helaas 
geen mogelijkheid voor publiek – met uitzondering van insprekers 
-  om de vergaderingen bij te wonen. Belangstellenden kunnen 
de vergadering, zoals gebruikelijk, via de livestream 
(www.meierijstad.nl/videoregistraties) volgen. 
Voor actuele informatie kijk op www.meierijstad.nl.

TERUGKIJKEN BEELDVORMENDE AVOND 12 NOVEMBER

Bent u benieuwd hoe de bijeenkomst is verlopen? U kunt de 
bijeenkomst terugkijken via www.meierijstad.nl/videoregistraties
Bij het terugkijken, kunt u kiezen voor automatische ondertiteling.

AGENDACOMMISSIE 19 NOVEMBER

De agendacommissie stelt de vergadercyclus van december vast. 
De voorlopige agenda’s van de commissies (2 en 3 december), 
de raad (17 december) en de beeldvormende avonden (6 en 7 
januari) worden hier besproken en vastgesteld. 
Let u er op dat het om concepten gaat. Wijzigingen zijn niet 
uitgesloten. 

BEELDVORMENDE AVOND 25 NOVEMBER

Op het programma staat:
• Routekaart plan van aanpak Windenergie Meierijstad
De raad heeft op 6 februari jl. het rapport ‘De toekomst van zon 
en wind in Meierijstad’ vastgesteld. Opdracht aan het college 
was om voor de vier zoekgebieden voor mogelijke windparken 
een plan van aanpak te maken voor vervolgonderzoek. Er ligt nu 
een concept routekaart voor het vervolgonderzoek. 

•  Optimalisatie voormalig gemeentehuis Sint-Oedenrode
Presentatie over de stand van zaken van het onderzoek van de 
optimalisatie van het voormalige gemeentehuis. 

Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griffie (e-mail 
griffie@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 
24 november, 12.00 uur

Meepraten?
Tijdens deze beeldvormende avond kunt u reageren via een sms 
of WhatsApp bericht. Het telefoonnummer verschijnt tijdens de 
livestream in beeld. 

BEELDVORMENDE AVOND 26 NOVEMBER

Op het programma staat:
•  5 jaar Phoenix Cultuur: Centrum voor kunstonderwijs
Verleden, heden en toekomst.
•  Nieuwe wet inburgering 2021
Wat zijn de kaders van deze nieuwe wet? Hoe zit het met de pilots 
die Meierijstad vooruitlopend op de nieuwe wet heeft opgestart?

Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griffie 
(e-mail griffie@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 25 november, 12.00 uur.

Meepraten?
Tijdens deze beeldvormende avond kunt u reageren via een sms 
of WhatsApp bericht. Het telefoonnummer verschijnt tijdens de 
livestream in beeld. 

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN BEDRIJFSVOERING, 
2 DECEMBER

Op de agenda staat:
•  Verordening tot wijziging van de ‘Afvalstoffenverordening 

gemeente Meierijstad’
•  Bestemmingsplan ‘Boxtelseweg 34’ te Schijndel
•  Bestemmingsplan ‘harmonisatie diverse regelingen – 

laaghangend fruit (1e tranche)
•  Overgangsverordening fysieke leefomgeving (1e tranche)
•  Belastingverordeningen Meierijstad 2021
•  Aanpassing begroting 2020 in verband met financiële 

effecten Corona 2020 gemeente Meierijstad
•  Motie vreemd aan de orde PvdA, D66, Gemeentebelang 

Meierijstad: rookvrije speelplaatsen
Let u er op dat het om concepten gaat. Wijzigingen zijn niet 
uitgesloten. 

Inspreken
Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Neem dan 
contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 14 
0413). Aanmelding is mogelijk tot 1 december, 12.00 uur. De 
spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ, 3 DECEMBER

Op de agenda staat:
•  Voorstel Omnipark Erp
•  Renovatie en verduurzaming ‘Oude Raadhuis’ Veghel
•  Motie vreemd aan de orde PvdA, D66 en SP: aanpassen 

minimumloon
•  Motie vreemd aan de orde SP: Bijzondere bijstand, 

tegemoetkomingen
Let u er op dat het om concepten gaat. Wijzigingen zijn niet 
uitgesloten. 

Inspreken
Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Neem dan 
contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 14 
0413). Aanmelding is mogelijk tot 2 december, 12.00 uur. De 
spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer hierover weten?  Zie de vergaderstukken op: 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender. 

GETUIGEN GEZOCHT

Op 3 plekken in Schijndel zijn dit weekend bushokjes vernield. 
Herstel en reparatie van deze schade kost de gemeente 
handenvol geld (ca. € 30.000,=). Geld dat we niet aan andere 
nuttige zaken voor onze inwoners kunnen uitgeven. En de 
busreizigers staan letterlijk ‘in de kou’.
U kunt helpen. Bent u getuige van deze of andere vernielingen? 
Neem dan contact op met de politie: 0900-8844 of 112 bij 
heterdaad situaties.

BERICHT VOOR ALLE KINDEREN IN MEIERIJSTAD

Lieve kinderen van Meierijstad, 

Hebben jullie het al gehoord? Ik help Sinterklaas dit jaar. 
Ik zorg ervoor dat jouw tekening bij Sinterklaas terecht komt. 
Doe jij mee? Ga naar: www.sinterklaasjournaal.nl en stuur 
jouw tekening in. 
Ik spreek je dan persoonlijk toe en geef de ingezonden 
tekeningen zo snel mogelijk aan Sinterklaas. 
Doen hè!

Burgemeester Kees van Rooij



KUNST EN CULTUUR:  FABRIEK MAGNIFIQUE

DE BASISREGISTRATIE PERSONEN
 
Iedereen heeft de plicht om een geboorte of een verhuizing aan 
te geven bij de gemeente. Maar wat doet de overheid eigenlijk 
met al die gegevens van haar burgers? Hieronder leest u welke 
persoonsgegevens er zoal in de Basisregistratie Personen staan 
en waar ze voor gebruikt worden. We zetten uw rechten en 
verplichtingen op een rij. Ook als u zich vanuit het buitenland 
voor langere tijd in Nederland wilt vestigen, leest u hieronder hoe 
dit gaat.

Waarom is de Basisregistratie Personen belangrijk?
De overheid heeft juiste gegevens nodig over haar burgers. 
Bijvoorbeeld om een paspoort, een identiteitskaart of een 
rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij 
verkiezingen, om uitkeringen te verstrekken en om gemeentelijke 
belastingen te heffen. Maar ook organisaties zoals de 
Belastingdienst, uitkeringsinstanties en pensioenfondsen 
gebruiken uw persoonsgegevens om hun beslissingen goed af te 
stemmen op uw situatie.

Hoe komt de overheid aan persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die u zelf moet doorgeven, bijvoorbeeld als 
u verhuist, een kind krijgt, in het buitenland trouwt of als een 
familielid van u overlijdt. Maar sommige gegevens worden 
automatisch opgenomen of veranderd. Als u bijvoorbeeld in 
Nederland trouwt, dan geeft de ambtenaar van de burgerlijke 
stand dit door aan de woongemeente.

Als u in Nederland wilt komen wonen
Komt u vanuit het buitenland en wilt u langer dan vier maanden 
in Nederland verblijven? Dan moet u binnen vijf dagen na uw 
vestiging in Nederland uw verblijf en adres aangeven bij de 
gemeente waar u verblijft. Uw verblijf in Nederland moet wel 
rechtmatig zijn. Dit wil zeggen dat u de Nederlandse nationaliteit 
hebt, de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie, de 
Europese Economische Ruimte of Zwitserland, of een geldige 
verblijfsstatus.

Uw rechten
Welke rechten heeft u?
•  Iedereen die zich voor het eerst laat inschrijven in de BRP 

krijgt een gratis afschrift.
•  U mag uw eigen gegevens in de BRP altijd inzien bij uw 

gemeente. Dit is gratis. Als u een afschrift op papier wilt 
betaald u daar een vergoeding voor. U kunt uw gegevens 
ook inzien op www.mijn.overheid.nl

•  Als ingezetene heeft u het recht om de achternaam 
te gebruiken van uw (voormalige) huwelijkspartner of 
geregistreerd partner. Dit heet ‘naamgebruik’. Op uw 
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs blijft uw eigen 
achternaam staan.

•  Als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ze laten 
corrigeren of aanvullen. De gemeente vraagt u dan naar 
bewijsstukken hiervoor.

•  U kunt de gemeente verzoeken om uw gegevens niet door te 
geven aan bepaalde instanties. 

•  U kunt aan de gemeente waar u bent ingeschreven een 
overzicht vragen van de instanties waaraan uw gegevens 
de afgelopen jaren zijn verstrekt. Dit overzicht is gratis. Voor 
een globaal overzicht van het soort instanties waaraan uw 
gegevens kunnen worden verstrekt, kunt u terecht op de 
website www.wiekrijgtmijngegevens.nl

Uw plichten
Welke plichten heeft u als burger?
•  U moet zich bij contact met de overheid altijd kunnen 

legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
•  Als u zich vanuit het buitenland in Nederland vestigt, moet 

u binnen vijf werkdagen na uw vestiging in Nederland uw 
verblijf en adres aangeven bij de gemeente waar u verblijft.

•  Als u binnen Nederland verhuist, moet u binnen vier weken 
vóór of uiterlijk vijf dagen na de verhuizing uw adreswijziging 
doorgeven.

•  Als u voor langere tijd, meer dan acht maanden, in het 
buitenland gaat verblijven, moet u dit binnen vijf dagen vóór 
uw vertrek aangeven bij de gemeente waar u woont. 

•  Als uw woongemeente dat vraagt, bent u verplicht nadere 
inlichtingen te geven over uw gegevens die zijn opgenomen 
in de BRP.

•  Als uw persoonlijke gegevens veranderd zijn tijdens uw 
verblijf in het buitenland (u bent getrouwd of u heeft een 
kind gekregen), moet u ervoor zorgen dat u de originele 
documenten over deze verandering kunt laten zien.

In de volgende situaties kan uw inschrijving niet direct 
plaatsvinden in de gemeente:
•  Als u geen geldige verblijfsstatus heeft, moet u eerst 

een verblijfsvergunning aanvragen bij de loketten voor 
vreemdelingen (IND-loketten). Meer informatie hierover vindt 
u op www.ind.nl.

•  Als u asiel heeft aangevraagd en in een asiel- of 
opvangcentrum verblijft, registreert dit centrum uw verblijf in 
Nederland de eerste zes maanden. 

•  Als u op één van de Caribische eilanden van het Koninkrijk 
heeft gewoond, moet u aantonen dat u zich daar hebt laten 
uitschrijven. 

•  Wilt u ook uw partner en/of kinderen laten inschrijven, dan 
moeten zij allemaal meekomen naar het gemeentehuis. 

Inschrijven als niet-ingezetene
Komt u vanuit het buitenland en wilt u korter dan vier maanden 
in Nederland verblijven? Lees dan de brochure ‘Inschrijven bij 
kortdurend verblijf in Nederland’. Deze brochure kunt u vinden op 
www.rijksoverheid.nl.

Vragen over de BRP?
Neem contact op met het werkatelier Burgerzaken van de 
gemeente Meierijstad. Dit kan via mail naar info@meierijstad.nl 
of telefonisch via 14 0413. 
Deze en meer informatie is terug te lezen via 
www.rijksoverheid.nl onder: informatieblad basisregistratie 
personen.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Hubertshoeve 26 vervangen van een berging
Melisselaar 1 kappen van een boom
Burg. van Lithstraat 18 uitbreiden van een bijgebouw
Turfven 101 t/m 124  bouwen van 24 appartementen
H. Hartplein 16-17-18-
19-20 

bouwen van 18 appartementen

Pater van den Elsenlaan 
51 

bouwen van een nieuw 
bedrijfspand

Past. Clercxstraat 10 A  realiseren van een woning en 
bijgebouw

Hoeksehei 4 te Erp plaatsen van een erfafscheiding
Beukelaar 4 verbouwen van een woonhuis
Buitendreef 51 uitbreiden van woningen aan de 

Begijnhof
Den Dubbelen 3 
(parkeerplaats) 

plaatsen van een corona sneltest 
straat

Mr. van Coothstraat 9 
(ten zuiden) 

kappen van bomen

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Pater Vervoortstraat 12 herbouwen van een woonhuis 

met bijgebouw
Middegaalspad 222 plaatsen van een tuinhuis en 

poort
Minister van Houtenstraat 1 aanbouwen van een  

mantelzorgruimte
Bussele 26 te Erp verbouwen van een 

bedrijfsgebouw
Burgemeester Verheijenstraat 
22 te Erp

verbouwen en uitbreiden van 
een woning

Kennedylaan 7 A verplaatsen van een 
bovenloopkraan

Hoogstraat 22.01 t/m 22.24  bouwen van 24 
appartementen

VERDAGINGSBESLUITEN

Dobbelsteenplein 2 transformeren van een winkel 
naar 5 appartementen

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

Rembrandtlaan 17 oprichten van een bedrijf 
voor handel in en reparatie 
van personenauto’s en lichte 
bedrijfsauto’s (geen import van 
nieuwe)

Riddersporenstraat 1A  oprichten van een cafetaria 
Taylorweg 4 actualiseren melding AMVB; 

produceren van PVC-leidingen en 
toebehoren

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.

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.

Onlangs is de Kunst- en Cultuurkrant Meierijstad in 
de gemeente Meierijstad verschenen. Helaas is de 
bijdrage van het culturele festival Fabriek Magnifi-
que per abuis niet in de krant opgenomen. Daarom 
hierbij alsnog deze bijdrage. Onze excuses aan de 
organisatie van Fabriek Magnifique.

FABRIEK MAGNIFIQUE NODIGT JE UIT 
VOOR EEN EXTRA EDITIE

Elke twee jaar brengt Fabriek Magnifique Veghel 
(Meierijstad) tot een cultureel kookpunt. Met swin-
gende muziek, klassieke concerten, straattheater, 
exposities, toneel, film en bijzondere projecten. FM 
is een 3-daags feest van ontmoeten vol bijzondere 
acts. Met natuurlijk het beste en lekkerste dat 
Meierijstad aan eten te bieden heeft. Gratis 
toegankelijk, met dank aan de vele kunstenaars 
en artiesten, sponsoren, vrijwilligers, cultuurpartners 
en subsidiegevers.

In 2022 vieren we voor de tiende keer het begin van 
de zomervakantie. Een jubileum waar we trots op 
zijn. We blijven groots en gaan voor geweldig. Dus 
zet 23 en 24 juli 2022 alvast in je agenda. Het wordt 
een weekend dat je niet wilt missen! En heb jij idee-
en om dit jubileum nog sprankelender te maken? 
Meld je dan bij de festivalorganisatie. 

Ook 2021 laten we niet zomaar voorbijgaan. 
Omdat we dit jaar Fabriek Magnifique moesten 
annuleren, maken we komend jaar een opstapje 
naar het grootse jubileumfestival in 2022. Het wordt 
een spannende, bruisende en borrelende corona-
editie rond het weekend van 24 juli. Hoe? Wat? Met 
wie? Dat is allemaal nog een verrassing. Als je niets 
wilt missen, volg je ons op Facebook. Dan weet je 
zeker dat je straks als eerste op de hoogte bent.

www.fabriekmagnifique.nl 

Foto: Bart Heesen / Fabriek Magnifique


