
TER INZAGE: ONTWERP PROJECTPLAN 
KLIMAATROBUUST BEEKDAL SINT-OEDENRODE 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het Ontwerp 
Projectplan voor het project Klimaatrobuust Beekdal Sint-
Oedenrode. Op 16 november heeft het dagelijks bestuur van 
Waterschap De Dommel een positief besluit genomen over dat 
plan. Weer een stap verder in het mooie project. 
De bekendmaking en bijbehorende stukken
liggen online via 
https://www.offi cielebekendmakingen.nl/
wsb-2021-14112.html  6 weken ter inzage
vanaf 22 november 2021. 

Graag bieden we u de mogelijkheid om vragen te stellen over het 
Ontwerp Projectplan. 
In verband met de geldende coronamaatregelen werken we 
alleen op inschrijving en afspraak. Er is geen vrije inloop. Zo 
kunnen we u veilig ontvangen. 

We plannen tijdsblokken op het bestuurscentrum in
Sint-Oedenrode  in van een half uur op:
•  maandag 6 december tussen 9.00 – 12.00 uur, 

13.00 – 16.00 uur, 16.00 - 20.00 uur en 
•  woensdagavond 8 december tussen 16.00 – 21.00 uur. 
U kunt via drogevoetenrooi@dommel.nl uw gegevens doorgeven. 
Ook kunt u daarbij aangeven naar welke tijdsblok uw voorkeur 
uitgaat. Wij nemen vervolgens telefonisch contact met u op om 
een tijdstip in te plannen. 

TER INZAGE: ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
SPORTPARK DE NEUL SINT-OEDENRODE

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Sportpark De Neul Sint-
Oedenrode’ ligt ter inzage met ingang van de dag na datum van 
deze bekendmaking gedurende zes weken van donderdag 25 
november tot donderdag 6 januari 2022 in het gemeentehuis, 
Stadhuisplein 1 te Veghel, gedurende openingstijden.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de bebouwde kern 
van Sint-Oedenrode, rekening houdend met klimaatverandering, 
volgens de norm niet voldoende beschermd is tegen (toekomstige) 
hoogwatersituaties. In het project Klimaatrobuust Beekdal 
Sint-Oedenrode hebben  Waterschap De Dommel (WDD) en 
Gemeente Meierijstad intensief samengewerkt om te komen 
tot een integraal inrichtingsplan voor de Dommel. Het doel van 
het project is het realiseren van een robuust beekdal in Sint-
Oedenrode waarmee diverse subdoelen worden gerealiseerd 
met betrekking tot klimaat en beekherstel.

Het verbreden van de Dommel ter plaatse van Sportpark de 
Neul brengt met zich mee dat de oriëntatie van de sportvelden 
ten noordoosten van het Klaverpad en de parkeervoorzieningen 
gewijzigd dient te worden. Het is binnen deze bestemmingen niet 
mogelijk sportvelden en parkeervoorzieningen te realiseren.

Voor de mogelijkheid om een zienswijzen in 
te stellen tegen het ontwerp bestemmingsplan 
kunt u de volledige bekendmaking raadplegen 
op www.offi cielebekendmakingen.nl.
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VERGADEREN MET CORONAMAATREGELEN 

Vanwege de verscherpte coronamaatregelen 
gaat een aantal bijeenkomsten niet door. 
Ook worden bijeenkomsten hybride 
(combinatie fysiek – digitaal) gehouden. 
Voor actuele informatie kijk op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

Geen publiek
Vanwege de 1,5 meter afstand is er geen mogelijkheid voor 
publiek - met uitzondering van insprekers - om de vergaderingen 
bij te wonen. 
Belangstellenden kunnen de vergaderingen, 
zoals gebruikelijk, via de livestream 
www.meierijstad.nl/videoregistraties volgen. 
De bijeenkomst is achteraf ook terug te kijken.

Vergaderingen afgelast
Als gevolg van de coronamaatregelen gaan de volgende 
vergaderingen niet door:
24 november: Beeldvormende avond
29 november: Beeldvormende avond

Zodra nieuwe data bekend zijn, wordt hierover 
gecommuniceerd. 
Voor actuele informatie kijk op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender .

BEELDVORMENDE AVOND 25 NOVEMBER 
(HYBRIDE)

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 ODBN?

BEELDVORMENDE AVOND 30 NOVEMBER 
(HYBRIDE)

Op het programma staat:
•  Gezondheid in Meierijstad
Het thema gezondheid is nu in het tweede coronajaar relevanter 
dan ooit. We willen samen met de gemeenteraad 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 30 november: aanmelding is mogelijk 

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

Meepraten?
Tijdens de beeldvormende avond kunnen kijkers 
thuis vragen stellen en/of reageren via een sms 
of WhatsApp bericht. Het telefoonnummer 
verschijnt tijdens de livestream in beeld, 
www.meierijstad.nl/videoregistraties.

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN 
BEDRIJFSVOERING 1 DECEMBER

Op de agenda staat:
•  Krediet voor aanschaf belcellen in gemeentehuis Veghel *
•  Krediet voor twee gebiedsontwikkelingstrajecten in kader 

van regionale project ‘Stallenaanpak’ 
•  Diverse bestemmingsplannen

-  ‘Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening 
Schietbergweg 6-8a’ *

 - ‘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
•  Programma Water en Riolering 2022 – 2026

*De agendacommissie heeft bepaald om deze punten aan te 
merken als hamerstuk. Voor deze punten geldt 
geen spreektijd, tenzij een inspreker en/of een 
fractie zich hiervoor heeft gemeld. Raadpleeg 
voor de actuele stand van zaken op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender .

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 2 DECEMBER

•  Gewijzigde gemeenschappelijke regeling 
Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant  

•  Beleidsplan Wet Inburgering 2022 en verordening 
inburgering gemeente Meierijstad 2022

•  Integrale Verordening Sociaal Domein Meierijstad 

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 M&M 2 december: aanmelding is mogelijk tot 

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

VIDEO MEE IN DE RAAD

Hoe maakt de gemeenteraad besluiten? En waar gaat het zoal 
over? In de video’s ‘Mee in de Raad’ wordt het proces van de 
raad doorlopen aan de hand van wisselende onderwerpen. 
De laatste editie gaat over ‘Bedrijventerreinen in Meierijstad’. Wat 
is het voorstel, wat vinden inwoners en wat stemt de raad?
De video is te vinden op het Facebook- en YouTubekanaal van de 
gemeente Meierijstad. 

INFORMATIE GRIFFIE

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



TER INZAGE: ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
GASTHUISSTRAAT 36 SCHIJNDEL

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Gasthuisstraat 36’ te Schijndel 
ligt ter inzage met ingang van de dag na datum van deze 
bekendmaking gedurende zes weken van donderdag 25 
november tot donderdag 6 januari 2022 in het gemeentehuis, 
Stadhuisplein 1 te Veghel, gedurende openingstijden.

Initiatiefnemer heeft plannen voor een transformatie en 
nieuwbouwontwikkeling van de Gasthuisstraat 36 en het 
naastgelegen perceel te Schijndel. Het plan bestaat uit de realisatie 
van 7 grondgebonden starterswoningen in het monumentale 
pand (en voormalige kleuterschool). Op het naastgelegen terrein 
worden 8 nieuwbouwappartementen gerealiseerd. 

Voor de mogelijkheid om een zienswijzen in 
te stellen tegen het ontwerp bestemmingsplan 
kunt u de volledige bekendmaking raadplegen 
op www.officielebekendmakingen.nl.

 
GEEF UW MENING OVER DE BIODIVERSITEIT IN UW
BUURT IN DE ONLINE VRAGENLIJST

We nodigen alle inwoners van Meierijstad uit een online-
vragenlijst in te vullen. Daarin kunt u aangeven wat u belangrijk 
vindt en welke kansen u in uw omgeving ziet om de biodiversiteit 
te vergroten. U kunt de vragenlijst invullen t/m 
zondag 5 december op https://arcg.is/z1X1n  
of scan de QR code. De reacties op de 
vragenlijst nemen we mee in het nieuwe 
biodiversiteitsbeleid.
 
Het belang van biodiversiteit
Biologische diversiteit, of biodiversiteit, staat voor de afwisseling 
of variatie van het leven op aarde. Ook mensen profiteren bij het 
behoud van biodiversiteit. Het is voor ons zelfs van levensbelang, 
want wij danken ons eten, water en gezondheid voor een 
groot deel aan biodiversiteit. Maar over het algemeen gaat het 
nog niet goed. Wereldwijd worden op dit moment één miljoen 
soorten planten en dieren met uitsterven bedreigd. Dit komt 
bijvoorbeeld door klimaatverandering, vervuiling, verdwijnen 
van leefgebieden en invasieve soorten (dit zijn soorten die zich 
buiten hun oorspronkelijke leefomgeving hebben gevestigd en 
door hun aanwezigheid of door de groei van hun populaties een 
bedreiging vormen voor soorten die oorspronkelijk in Nederland 
voorkomen).

Opstellen biodiversiteitsbeleid
Om de biodiversiteit te verbeteren stelt de gemeente 
Meierijstad dit jaar biodiversiteitsbeleid op. Met het opstellen 
van een beleid wil de gemeente inzicht krijgen in de huidige 
situatie van de biodiversiteit, een plan voor de langere termijn 
ontwikkelen en indien nodig extra maatregelen bepalen voor 
biodiversiteitsherstel.

HOE KOMT U VEILIG THUIS? DOE DE 
VERKEERSCHECK!

We weten allemaal 
hoe het hoort in het 
verkeer: u focust 
u op de weg, zet 
uw fietslicht aan, 
regelt een Bob en 
u houdt zich aan de 
snelheid. Maar weet 
u daadwerkelijk alles 
over verkeer en hoe 
u veilig thuis komt? 
Doe de Verkeerscheck op: 
https://fietsverlichting-campagnetest.vvn.nl/ 
en ontdek in 5 minuten hoe goed u op de 
hoogte bent. 

ER ZIJN NOG EEN BEPERKT AANTAL CADEAU-
BONNEN BESCHIKBAAR VOOR BESPAARBOX 

De afgelopen week zijn er massaal cadeaubonnen aangevraagd 
en ruim 45.000 energiebesparende producten besteld door de 
huurders en woningeigenaren in Meierijstad. Er zijn op moment 
nog een beperkt aantal cadeaubonnen beschikbaar. Dus wees er 
snel bij, want op =op!

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 bel 072 36 90303.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

Vorige week is er een fout geslopen in het overzicht van de 
binnengekomen vergunningen. Dit overzicht was in zijn geheel 
niet juist. Hieronder het juiste overzicht.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN WEEK 46 

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

bouwen van een woning en 
aanleggen van een inrit 

Corridor 2 D milieuneutraal wijzigen
Jekschotstraat 10 plaatsen van een woonunit
Spoorven 150 bouwen van een carport
Molenwieken 3 vervangen van kozijnen
De Scheifelaar 
ongenummerd (N2897)

plaatsen van een woonunit

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

plaatsen van een woonunit

Hagelkruisstraat 2 te 
Erp

vergroten van een woning 

De Voortstraat 
ongenummerd

25 februari 2022 t/m 26 februari 
2022 overkapping tijdens optocht 
carnaval

Antoniusstraat  te Erp 26 februari 2022 Carnavalsoptocht 
CS de Paplippels

Erp 28 februari 2022 Carnavalsoptocht 
Uilen van Empeldonk

Markt 27 18 februari 2022 biercantus

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN
WEEK 47

Omgevingsvergunning
Kruigenstraat 
(ongenummerd)

plaatsen van een woonunit

Buitendreef 71 bouwen van een carport
Bolkenplein 6 verbouwen voormalig kantoorpand 

tot woning
Poort van Veghel 4949 plaatsen van een zonne-carport
Grootveld 5 verbouwen van een woonhuis
Jan van Galenstraat 63 bouwen van een schuur
Krijtenburg 18 splitsen en verbouwen van een 

woonboerderij woning 1
Krijtenburg 18 splitsen en verbouwen van een 

woonboerderij woning 2
Voltaweg ongenummerd  
(R836 en R866)

bouwen van een kantoor met 
magazijn en werkplaats

Ingetrokken aanvraag
Biezendijk 19 realiseren van een luchtkanaal en 

het plaatsen van een luchtwasser

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Hoolstraat 7 uitbreiden van het aantal dieren en 

het plaatsen van een luchtwasser  
Hoogven 14 A te Erp verwerken polyesterhars 
De Houtwal 3C bouwen van een woning
Souverijnsakker 21 plaatsen van een tijdelijke 

woonunit
Muskaatveld 10 verbouwen van een woning
De Scheifelaar 
ongenummerd (523)

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Donauring 97 verhogen van bestaande aanbouw
Voorhei 11 ombouwen van een paardenstal 

naar een Bed & Breakfast
De Leest 18 verwijderen van een draagmuur 

(interne verbouwing)

Muntelaar 4 maken van constructieve 
voorzieningen ten behoeve van 
een ventilatieproject (interne 
verbouwing)

Vorstenbosscheweg 13 het bouwen van een woning 
(gewijzigd bouwplan)

Terrasvergunning
Markt 7 derde verlenging tijdelijke 

uitbreiding terras Grieks restaurant 
Santorini

Bolkenplein 3A derde verlenging tijdelijke 
uitbreiding terras Bertjuhs

Molenstraat 43 derde verlenging tijdelijke 
uitbreiding terras de Gouden 
Leeuw

Markt 32 derde verlenging tijdelijke 
uitbreiding terras Cafe Marktzicht

Molenstraat 41 derde verlenging tijdelijke 
uitbreiding terras Gossimijne

Molenstraat 38 derde verlenging tijdelijke 
uitbreiding terras Suki Yaki

Molenstraat 32 derde verlenging tijdelijke 
uitbreiding terras Snooker en 
Poolcentrum

Molenstraat 30 derde verlenging tijdelijke 
uitbreiding terras Italiaans 
restaurant La Riva

Molenstraat 28 derde verlenging tijdelijke 
uitbreiding terras Grandcafe Sax 
& Jazz

Hoofdstraat 4 derde verlenging tijdelijke 
uitbreiding terras Vlas & Graan 
Koffie

Markt 27 derde verlenging tijdelijke 
uitbreiding terras Cafe Abbey Road

Markt 29 derde verlenging tijdelijke 
uitbreiding terras Brasserie Tadaa!

Markt 31 derde verlenging tijdelijke 
uitbreiding terras Cafe ‘t Hart van 
Veghel

Markt 30 derde verlenging tijdelijke 
uitbreiding terras Fellows & Friends

Hoofdstraat 50 derde verlenging tijdelijke 
uitbreiding terras Quanta Costa

Meijerijgaarde 17 derde verlenging tijdelijke 
uitbreiding terras Supervlaai

Hoofdstraat 36 derde verlenging tijdelijke 
uitbreiding terras Hema

Zuidkade 1 derde verlenging tijdelijke 
uitbreiding terras Las Stancia

Markt 3A derde verlenging tijdelijke 
uitbreiding terras de Koffieleut

Hertog Janplein 20 te 
Erp

derde verlenging tijdelijke 
uitbreiding terras Cafe Restaurant 
van Haandel

Evenementenvergunning
N.C.B.-laan 6 en 
Gasthuisstraat 5

30 januari 2022 - legging 
struikelstenen ter nagedachtenis 
slachtoffers Holocaust

VERDAGINGSBESLUITEN

Bernhardshoeve 17 plaatsen van een berging
N.C.B.-laan 31 uitbreiden van de woning en een 

kapsalon aan huis
Nieuwe Veldenweg 14 uitbreiden van een woning en de 

nieuwbouw van een bijgebouw

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

Boekelseweg 1 te Erp bouwen van twee varkensstallen  
fase 1 milieu

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER

Voltaweg ongenummerd handelen in RVS accessoires voor 
bedrijfswagen 

De Kempen 60 veranderen van een bedrijfsruimte

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.


