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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. 
Kijk voor actuele informatie op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

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. 

BEELDVORMENDE AVOND 26 NOVEMBER

Op het programma staat:
•  5 jaar Phoenix Cultuur: Centrum voor kunstonderwijs
Tijdens een presentatie wordt ingegaan op 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?

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

Met een gevarieerd scala aan cursussen, workshops en 
activiteiten, kan iedereen bij Phoenix Cultuur kennismaken met 
cultuur.

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
•  Motie vreemd aan de orde Gemeentebelang: Schoolzone 

Eerschotsestraat en Van Duppenstraat Sint-Oedenrode

* 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 de gemeentelijke 
website.

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.

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ, 3 DECEMBER

Op de agenda staat:
•  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

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. 

VERGADERSTUKKEN

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

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 ‘De gemeente Meierijstad in coronatijd’. 
De video’s zijn te vinden op het Facebook- en YouTubekanaal 
van de gemeente Meierijstad. 

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende 
avonden	weten?	Neem	dan	contact	op	met	de	griffie,	telefoon	14	
0413	of	e-mail	griffie@meierijstad.nl.

WEBINAR OVER MEEDOEN IN DE SAMENLEVING 
ALS DOVE OF SLECHTHORENDE

 WEBINAR: 
HOE ZORG JIJ DAT OOK DOVEN 

EN SLECHTHORENDEN MEE 
KUNNEN DOEN?

Donderdag 3 december 2020
10.00 – 11.00 uur

Online bijeenkomst
Voor inwoners, werkgevers, ondernemers, professionals, 
vrijwilligers en andere geïnteresseerden, ongeacht of je 
horend, doof of slechthorend bent. 

Programma 
09.50 – 10.00 uur  Digitale inloop
10.00 – 10.50 uur Presentatie Iris Wijnen
10.50 – 11.00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen 

In deze webinar gaat Iris Wijnen meer vertellen over hoe wij 
de samenleving beter toegankelijk kunnen maken voor doven 
en slechthorenden. De laatste tijd zien we steeds vaker geba-
rentaal op tv en sociale media. Er zijn ook andere manieren 
om te zorgen dat zij beter mee kunnen doen. Interessant is 
dat de beperking van doven en slechthorenden niet fysiek 
is, maar communicatief. Dat vereist een andere aanpak en 
Iris Wijnen vertelt u hier graag meer over. Met behulp van 
voorbeelden uit haar dagelijks leven als dove vrouw, geeft zij 
u nieuwe inzichten mee. Dit webinar wordt afgesloten met 
drie gouden tips! 

Iris Wijnen is ervaringsdeskundige en docent Nederlandse 
Gebarentaal. 

Tijdens de webinar zijn een tolk Nederlandse Gebarentaal en 
een schrijftolk aanwezig.
Na aanmelding voor deze online presentatie, ontvangt u een 
bevestigingsmail met verdere informatie. 
De presentatie is niet op een later moment terug te kijken.

 U kunt zich aanmelden via meedoen@meierijstad.nl



OPGELET!

Wij ontvangen signalen van inwoners dat zij telefonisch benaderd 
worden onder de naam van het bedrijf “Besparen Kan”. De beller 
probeert inwoners akkoord te laten gaan met een overstap naar 
“Besparen Kan” als energieleverancier. De beller belooft een 
aantrekkelijke verlaging van de energiekosten en vraagt ook naar 
bankgegevens. 
Daarbij beweert de beller dat ze een contract hebben met de 
gemeente Meierijstad over energiekosten. Dit is niet waar. 
Gemeente Meierijstad heeft met geen enkele energieleverancier 
afspraken. Wij adviseren u voorzichtig te zijn als u namens 
“Besparen Kan” gebeld wordt.

WEER INGEBROKEN IN MEIERIJSTAD

Er is weer meerdere malen ingebroken in onze gemeente. De 
inbraken vonden vooral in de middag en avond plaats. De politie 
geeft aan dat meestal een raam of deur wordt opengebroken, 
waarna de dieven waardevolle spullen meenemen en een 
puinhoop achterlaten. Dit wil niemand meemaken. Weet u of uw 
huis goed is beveiligd? 

Beveilig uw huis tegen inbrekers                                                                                                
Wilt u uw huis beter beveiligen tegen inbrekers? Dit kunt u doen:  
•  Gebruik goedgekeurde sloten op uw ramen en deuren.
•  Plaats een anti-inbraakstrip bij je voor- en achterdeur.
•  Installeer goede buitenverlichting, bijvoorbeeld met een 

bewegingssensor.
•  Zorg dat u makkelijk kunt zien wie er voor uw deur staat. 

Bijvoorbeeld met een deurspion.

•  Heeft u struiken rondom uw huis? Snoei deze kort, zodat uw 
huis voor buren en voorbijgangers goed te zien is.

U	 kunt	 een	 Politiekeurmerk	 Veilig	 Wonen	 (PKVW)	 certificaat 
krijgen voor uw woning. Een beveiligingsexpert controleert dan 
of uw woning goed is beveiligd. Ook kan hij extra maatregelen 
aanbevelen als dat nodig is
Kijk voor meer tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.
Wilt u weten hoe vaak er in uw buurt wordt ingebroken?
Kijk dan op misdaad in kaart: 
www.politie.nl/mijn-buurt/misdaad-in-kaart.

GELDZORGEN? WIJ HELPEN U GRAAG! 

Heeft u vragen of zorgen over geld? Wij helpen u graag. Hoe 
sneller u hulp zoekt, hoe eerder we (grote) geldproblemen 
kunnen voorkomen. Bel 0800 8115 voor een gratis en persoonlijk 
advies bij geldzorgen. U kunt anoniem blijven als u wilt. En als het 
nodig is en u dat wilt, wordt u doorverbonden met de gemeente. 

Nederlandse Schuldhulproute                                                                                                      
Wilt u weten hoe uw geldzaken ervoor staan? Vul een simpele 
test	 in	 op	www.geldfit.nl.	U	 krijgt	 persoonlijk	 advies	 en	 als	 het	
nodig is passende hulp om uw geldzaken op orde te krijgen en 
te	 houden.	 Geldfit.nl	 en	 het	 gratis	 telefoonnummer	 0800	 8115	
horen bij de Nederlandse Schuldhulproute. De Nederlandse 
Schuldhulproute helpt u naar de juiste hulp. 

Wat kunt u doen als u (tijdelijk) uw rekening(en) niet kunt 
betalen?                                         
Heeft u niet genoeg geld om uw rekeningen te betalen? 
Bijvoorbeeld omdat u (tijdelijk) geen of minder inkomen hebt. 
Wacht dan niet op herinneringen van betaling of aanmaningen. 
Maar doe iets! Zo voorkomt u hogere kosten door boetes en 
grotere geldproblemen. Bel naar het bedrijf waarvan u de 
rekening niet kunt betalen. Leg uw situatie uit. Vertel waardoor 
u de rekening (nu) niet kunt betalen. Samen met u kijken zij naar 
een oplossing. Bijvoorbeeld uitstel van betaling of betaling in 
termijnen. Vraag altijd of ze de gemaakte afspraken schriftelijk 
bevestigen. U kunt ook mailen of een brief schrijven.          

Hulp nodig? Durf te vragen!                                                                                                        
Komt u er zelf niet uit? Of wilt u met iemand praten over 
geldzorgen? Vraag het aan familie, vrienden of iemand bij u in de 

buurt. Zij helpen u vast graag! Liever geen hulp van een bekende? 
Neem dan contact op met een klantmanager schuldhulpverlening 
van de gemeente via 14 0413.

BELASTINGDIENST EN GEMEENTEN HELPEN GETROFFEN 
TOESLAGOUDERS

De Belastingdienst/Toeslagen en de gemeenten gaan 
samenwerken om ouders te helpen die door de problemen met 
kinderopvangtoeslag getroffen zijn. Deze samenwerking zorgt 
ervoor	dat	ouders	naast	financiële	compensatie	ook	andere	hulp	
kunnen ontvangen om hun leven weer op orde te krijgen. 

Kinderopvangtoeslag
Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met 
kinderopvangtoeslag. 
De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daarvoor. Maar 
deze compensatie is niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld 
problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, 
zorg en de opvoeding van kinderen. Daarom zijn alle gemeenten 
in Nederland benaderd om die ouders over de volle breedte hulp 
te bieden. Ook in Meierijstad zijn er getroffen gezinnen. Wij weten 
alleen niet welke gezinnen dit zijn. Daarom deze extra informatie 
voor u als inwoner uit Meierijstad. 

Bent u ook gedupeerd? Wat kunt u doen?
Meldt u zich bij de Belastingdienst.
Dat kan via het speciale telefoonnummer: 0800 2358358. Zodra 
u zich gemeld heeft, gaat de Belastingdienst met u in gesprek. De 
Belastingdienst informeert daarna ons als gemeente als u onze 
hulp kunt gebruiken en u daarvoor toestemming heeft gegeven. 

Contactpersoon bij gemeente Meierijstad  
Contactpersoon in onze gemeente is Mieke Bosch, 
klantmanager schuldhulpverlening/ 
armoedeambassadeur. In een gesprek 
wordt bekeken welke begeleiding, 
hulp- en dienstverlening nodig is. 
We doen dit volgens de landelijke 
samenwerkingsafspraken die met de 
Belastingdienst zijn gemaakt. Mieke 
Bosch is te bereiken via 
mbosch@meierijstad.nl	of	via	14	0413.	

In 2021 staat de schijnwerper van gemeente Meierijstad nog nadrukkelijker op het optimaliseren van onze dienstverlening. We zijn gestart met een serie interviews 
in de lokale kranten. Iedere keer is het interview met een collega gevolgd door een reactie van een inwoner uit Meierijstad. In het eerste interview stond Dorothee de 
Louw centraal. We gaan nu in gesprek met Linda van den Broek, voorheen administratief medewerker bij VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) en nu klant-
manager Voorzieningen.

Gemeente Meierijstad streeft naar dienstverlening met een menselijke maat
“Wij hebben hiervoor de vuistregel ‘Bijzonder persoonlijk’. We willen meer bieden dan ‘persoonlijk’ en hebben voor onszelf daarom de lat hoog gelegd en afgespro-
ken dat we streven naar ‘bijzonder persoonlijk’, aldus vertelde Dorothee de Louw eerder als beleidsmedewerker brede dienstverlening.

Binnen het team van VTH was Linda de centrale persoon die klanten na belde over de geboden diensten door haar collega’s van VTH. Best spannend om te doen, 
vooral om mensen na te bellen die een onvoldoende hadden gegeven voor de ontvangen dienst. “Ik begon het gesprek door te vertellen dat we blij zijn met feed-
back, er van willen leren en dat we onze dienstverlening hiermee gaan verbeteren. En dat we ons er van bewust zijn dat er verbetermogelijkheden zijn. Ik sloot altijd 
af met de punten die goed waren gegaan. Het telefoongesprek eindigde daardoor prettig en positief.”

“De meest gehoorde feedback was dat men lang moest wachten op de vergunning en dat er zoveel aanvullende informatie bij de vergunning nodig was.
Dat wat ik terug hoorde uit de gesprekken met inwoners, bespraken we in het team en waar mogelijk verbeterden we de dienstverlening”, aldus Linda.
Linda vertelt dat haar werk nu als klantmanager bij Voorzieningen heel anders is. “In deze baan kan ik door goed te luisteren 
bij het eerste gesprek, persoonlijk maatwerk bieden en meedenken in oplossingen en mogelijkheden.”

Aanvullend op het verhaal over de ervaringen van Linda spreken we met de heer van den Berg, die door Linda gebeld is met 
de vraag of en waar de dienstverlening van Meierijstad kan verbeteren wat hem betreft. Hij doet de suggestie om de 
aanvrager aan de hand mee te nemen door het vergunningsproces. Voor een particulier is het een behoorlijk 
ingewikkelde procedure.

DIENSTVERLENING MEIERIJSTAD
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IN DEZE SERIE ARTIKELEN LATEN WE MAANDELIJKS EEN MEDEWERKER EN EEN INWONER

AAN HET WOORD OVER HET THEMA DIENSTVERLENING.

In gesprek met Linda van den Broek – klantmanager Voorzieningen

GEMEENTE MEIERIJSTAD STREEFT VANAF HAAR START NAAR DIENSTVERLENING MET EEN MENSELIJKE MAAT. 



AFVALWEETJES

 

 

AFVALWEETJES
WIST U DAT…

U glazen verpakkingen niet schoon hoeft te 
maken voordat u deze in de glasbak gooit?

S
Elke Nederlander jaarlijks ruim 40 kilo 

voedsel weggooit? 
Dat is in totaal zo’n 700 miljoen kilo eten!

S
85% van het oude papier wordt gerecycled tot 

nieuw papier?
S

Er in 200 mobiele telefoons genoeg goud 
zit voor één trouwring?

S
GFT-afval en textiel nog vaak in de 

restafvalcontainer verdwijnt?
S

Van vier plastic flessen een big shopper 
kan worden gemaakt?

S
Kijk voor meer informatie over afval 

op www.meierijstad.nl/afval. 

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Vaansingel 4 te Erp verbouwen van een woning
Diverse plekken binnen 
de kom van Veghel  

kappen van houtopstanden

Prinseveld 13 te Erp aanleggen van een inrit
Markt 1 bouwkundig aanpassen van de 

gevel
Horstakker 17 te Erp realiseren van een aanbouw.
Poort van Veghel 4948 realiseren van een 

techniekgebouw - edulab
IJsselstraat 
(ongenummerd)

kappen van 2 bomen

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Sluisweg 6  te Erp plaatsen van een tijdelijke 

woonunit
Blankenburg 4 realiseren van reinwaterkelders 
Kempkens 2000 het veranderen van een bestaand 

bedrijfsgebouw
Veulenweide 23 bouwen van een dakkapel
Westerbosstraat 4 te 
Erp

bouwen van een bijgebouw

Dilleveld 62 aanvraag dakkapel

Dilleveld 80 vergunningsvrije verklaring 
dakkapel

Schildstraat 11 te Erp bouwen van een erker
Muldersveld 11 te Erp bouwen van een tuinhuis
Den Dubbelen 3 
(parkeerplaats)

plaatsen van een corona sneltest 
straat

VERDAGINGSBESLUITEN

Heuvel ongenummerd 
nabij Heuvel 11 C 

bouwen van een parkeerschuur

Beukelaar 
ongenummerd

bouwen van een woning

Rietven 167  bouwen van een 
fietsenoverkapping

ONTVANGEN MELDING ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

Teuwseler 6 te Erp bedrijfsactiviteiten t.b.v. een 
akkerbouwbedrijf

ONTVANGEN MELDINGEN MOBIELE PUINBREKER

Erpseweg 9 mobiel puin breken 

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.

 


