
KAPPEN VOOR EEN VEILIG BOMENBESTAND

Met ruim 115.000 bomen in het openbaar gebied heeft de 
gemeente Meierijstad doorlopend te maken met bomen die dood 
gaan of vanwege een andere reden verwijderd moeten worden. 
Meerdere keren per jaar worden daarom in opdracht van de 
gemeente bomen gekapt. Deze zijn te 
herkennen aan een rode stip op de stam. 
Of er ook bomen in uw omgeving worden 
gekapt kunt u zien op onze digitale kaart op 
www.meierijstad.nl/bomenkap. 

Per boom is aangegeven wat de reden van kap is en of een 
kapvergunning of melding nodig is. In januari 2022 wordt gestart 
met de uitvoering van de werkzaamheden.
Voor elke boom die de gemeente kapt plant ze er gemiddeld 
anderhalve terug. Daarbij gaat het wél om de juiste boom op de 
juiste plek. Zeker in bebouwd gebied is dit niet altijd mogelijk. 
Herplant kan dus ook op een ándere locatie binnen de gemeente 
zijn waar groeiomstandigheden beter zijn of meer ruimte is.

VUURWERKOVERLAST

Rond deze tijd van het 
jaar krijgen wij meer 
meldingen van inwoners 
over vuurwerkoverlast. 
De gemeente en de 
politie controleren extra. 
Zo nemen de BOA’s 
de locaties die gemeld 
worden mee in hun 
surveillance. 

Minderjarigen (tussen 12-18 jaar) die vuurwerkoverlast 
veroorzaken kunnen een taak- of leerstraf verwachten. BOA’s van 
de gemeente Meierijstad zijn bevoegd om hen door te verwijzen 
naar Halt die deze straf oplegt. 

Bij schade aan bijvoorbeeld prullenbakken, bankjes of andere 
zaken, doet  de gemeente altijd aangifte en verhaalt de schade 
op de veroorzaker.

Melden
Heeft u overlast van vuurwerk of vermoedt u dat iemand illegaal 
vuurwerk in zijn bezit heeft? Neem dan contact op met de politie 
via telefoonnummer 0900-8844. Wilt u anoniem blijven, bel dan 
Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Is er sprake van een 
noodsituatie, bel dan 112.

Ziet u schade aan bijvoorbeeld prullenbakken 
of bomen door vuurwerk? Maak er dan een 
melding van via de MijnGemeente-app of kijk 
op www.meierijstad.nl/melden. 

GEVEL EN VERPLAATSING SUBSIDIE

Op 1 januari 2022 gaat de volgende termijn open voor de gevel- 
en verplaatsing subsidie binnen gemeente Meierijstad. Deze 
tijdelijke regeling (2021-2023) is in het leven geroepen om onze 
ambities voor vitale centra in onze gemeente te realiseren. Deze 
regeling is bestemd voor ondernemers én vastgoedeigenaren 
om de uitstraling van gevels te verbeteren en om horeca en 
detailhandel te verplaatsen naar één van onze drie centra. 
Benieuwd wat deze regeling voor u kan betekenen? 
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GEEN PUBLIEK RAADSBIJEENKOMSTEN

Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen 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.

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 

RAAD 16 DECEMBER

De raad neemt op 16 december een besluit over de onderwerpen 
die in de commissies zijn behandeld. De commissies brengen 
advies uit over hoe de agendapunten in de raad te behandelen 
(hamer- of bespreekstuk). Een hamerstuk betekent dat fracties 
akkoord zijn met het voorstel. In de raad wordt hierover niet meer 
gesproken. Een bespreekstuk wordt wel in de raad besproken. 
Amendementen en moties worden bij de vergaderstukken 
geplaatst op www.meierijstad.nl/vergaderkalender .

DOORGESCHOVEN AGENDAPUNTEN

De agendacommissie heeft besloten om 5 onderwerpen – welke 
ingepland stonden voor de vergadercyclus van december - door 
te schuiven naar januari 2022. 

Het betreft de agendapunten:
• Behandeling rekenkameronderzoek ‘Second opinion op 

Actieplan Woningbouw: sneller en fl exibel’
•  Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor windenergie 

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

uitvoeringsstrategie
•  Huidige werkwijze onderhoud en beheer openbare ruimte. 

De voorstellen worden behandeld in de commissie Ruimte, 
Economie en Bedrijfsvoering van 13 januari en de raad van 
27 januari. Zie www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

UIT DE RAAD GELICHT

Krediet voor twee gebiedsontwikkelingstrajecten in kader 
van regionale project ‘Stallenaanpak’
Voorstel is om € 600.000,- beschikbaar te stellen voor het 
uitvoeren van twee gebiedsontwikkelingstrajecten in Meierijstad. 
Het gaat om de gebieden ’t Laar en Ollandseweg. 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Dorpshart Eerde
Het bestemmingsplan maakt de bouw van een school, 
kinderopvang en appartementen mogelijk. In de kerk kunnen 
maximaal 3 appartementen worden gerealiseerd. Het overige 
deel van de kerk wordt ingericht als school en kapel.

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

1 december:  Commissie Ruimte, Economie en 
Bedrijfsvoering

2 december: Commissie Mens en Maatschappij
16 december: Raadsvergadering
13 januari:  Commissie Ruimte, Economie en 

Bedrijfsvoering
19 januari: Agendacommissie 
27 januari: Raadsvergadering

INFORMATIE GRIFFIE

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

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN 
NEVENVESTIGINGEN

I.v.m. de nieuwe Corona maatregelen is besloten de 
avondopenstelling op de nevenvestigingen (Sint Oedenrode op 
maandag en Schijndel op vrijdag) voorlopig te 
laten vervallen. 
De avondopenstelling in Veghel (donderdag) 
blijft ongewijzigd. Kijk voor meer informatie op 
www.meierijstad.nl/openingstijden.



U kunt de volledige regeling vinden op 
www.meierijstad.nl/centrumgebieden.
De aanvragen voor subsidie worden op volgorde 
van binnenkomst behandeld en in 2021 kent de 
regeling een subsidieplafond van 
€ 70.000,-.  
 

TER INZAGE: ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
‘GASTHUISSTRAAT 36’ TE SCHIJNDEL 

Per abuis is ten aanzien van bovengenoemd plan vorige week de 
verkeerde QR code opgenomen in deze krant.

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. 

Dit ontwerp bestemmingsplan ligt tot en met 6 januari 2022 ter 
inzage in het gemeentehuis in Veghel.

Voor de mogelijkheid om een zienswijzen in te 
stellen tegen het ontwerp bestemmingsplan kunt 
u de volledige bekendmaking raadplegen op 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
gmb-2021-416340.html 
 

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 .
 
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.

 
MILIEUSTRATEN

Er zijn drie milieustraten in Meierijstad. 
Voor de openingstijden verwijzen we u naar 
www.meierijstad.nl/milieustraten of scan 
de QR-code met de camera van uw telefoon. 

Wist u dat u de volgende zaken gratis mag inleveren:
•  schoon piepschuim(groot of klein) 
•  elektrische apparaten 
•  frituurolie        

 

VOORDELIGE ZORGVERZEKERING VOOR 
INWONERS MET EEN LAAG INKOMEN 

Inwoners met een laag inkomen kunnen via de gemeente bij VGZ 
of CZ een voordelig zorgverzekeringspakket kiezen, bestaande 
uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Kijk 
hiervoor op de site www.gezondverzekerd.nl. 
Door de korting van de zorgverzekeraar en een 
bijdrage van de gemeente betaalt u voor deze 
collectieve zorgverzekering minder premie. U 
ziet op de website hoeveel u betaalt voor de 
verschillende zorgpakketten. Kinderen tot 18 
jaar zijn gratis meeverzekerd bij de ouder(s). 
 
Indien u vragen heeft over de verzekeringspakketten en de 
bijbehorende bijdrage van de gemeente dan kunt u altijd even 
contact opnemen met de afdeling Bijzondere Bijstand via het 
algemene telefoonnummer 14 0413. Zij kunnen u vertellen aan 
welke voorwaarden u dient te voldoen om in aanmerking te 
komen voor deze regelingen.
Voor vragen kunt u ook terecht bij het minimaloket in het 
gemeentehuis, Stadhuisplein 1 in Veghel.. U kunt een afspraak 
maken voor een bezoek via telefoonnummer 14 0413.

GGD ONDERZOEK ONDER KINDEREN VAN 0 TOT 
11 JAAR

Heeft u kinderen van 0 tot 11 jaar en heeft  u een brief met een 
vragenlijst ontvangen van de GGD, dan vragen wij u vriendelijk 
deze vragenlijst in te vullen. Het gaat om een grootschalig 
onderzoek naar de gezondheid van kinderen van 0 tot 11 jaar. 
Hoe meer ouders meedoen, hoe beter de GGD de gezondheid 
van kinderen in beeld krijgt. In Meierijstad heeft op dit moment 
21% van de ouders de vragenlijst ingevuld. Om goed onderzoek 
te kunnen doen is een respons van 34% minimaal noodzakelijk.

 
Cadeaubon
Aan het invullen van de vragenlijst is ook een mooie prijs 
verbonden. Iedere 30e inzender ontvangt een cadeaubon van  
€ 15,-. Alvast dank voor uw medewerking.

VERORDENING BEDRIJVENINVESTERINGSZONE
(BIZ) ONDERNEMERS CENTRUM SINT-OEDENRODE
TREEDT IN WERKING

Vanaf 1 januari 2022 gaat de Verordening Bedrijveninves-
teringszone (BIZ) ondernemers centrum Sint-Oedenrode in  
werking. Dit is besloten na een draagvlakonderzoek bij de  
ondernemers in het centrum van Sint-Oedenrode. Daaruit 
blijkt dat er voldoende draagvlak is bij de ondernemers in Sint- 
Oedenrode.

BIZ is een instrument om de kosten voor verbeteren van 
de kwaliteit van een winkelgebied te verdelen onder de 
ondernemers. Voor ondernemers komt het in de plaats van de 
huidige reclamebelasting. De financiële middelen die via de 
heffingen binnenkomen worden besteed aan projecten.

Verordening Bedrijfsinvesteringszone vastgoedeigenaren 
treedt niet in werking
Tevens is er een draagvlakmeting gedaan onder de 
vastgoedeigenaren. 
De uitslag van deze meting was echter negatief, dit betekent dat 
er dus onvoldoende draagvlak is voor een BIZ vastgoed voor het 
centrum Sint-Oedenrode. Deze verordening treedt dan ook niet 
in werking.

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Uiverdonk 11 plaatsen van een dakkapel
De Houtwal 3B bouwen van een woning
Hooikampen ong. te Erp realiseren van een koe 

oversteekplaats
De Scheifelaar 
ongenummerd (539)

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Lage Biezen (perceel 
VHL00-P-1142)

plaatsen van een slagboom

Kruigenstraat ong. plaatsen van een duiker
Boerdonksedijk 37 te 
Erp

vervangen van de paardenstal

Mr. van Coothstraat 
ongenummerd

kappen van bomen

Morsenburg 12 te Erp vervangen van een dakraam
Piet Bartenstraat 36 te 
Erp

realiseren van een bijgebouw

Laarpark 11 verbouwen van een woning
Zuringveld 13 plaatsen van zonnepanelen
Spoorlaan 2 bouwen van een bijgebouw
Pater van den Elsenlaan 
4A

plaatsen van omvormers van een 
zonne-energie systeem

Past. van Haarenstraat 
44

realiseren van een hellingbaan aan 
de hoofdingang

Past. van Haarenstraat 
70

bouwen van een carport

Deken Franssenstraat 1 vergroten van een inrit

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Udenseweg K 3722 plaatsen van een vakwerkmast 

t.b.v. het mobiele netwerk van KPN
Kalverstraat 5 verbouwen van 6 wooneenheden 

naar 4 appartementen
Iepenlaan 2 t/m 4G bouwen van 16 woningen
Heuvel 11 intern verplaatsen van een 

brandwerende scheiding
De Amert 409 plaatsen van een 

magazijninrichting (bordes)
Kapellehof 
ongenummerd te Erp

bouwen van een woning

Stevenshoeve 
ongenummerd  (SBA 
2700)

aanleggen van een ontsluitingsweg 
t.b.v. woonlocatie

Den Uil 48 te Erp verbouwen van een schuur
De Scheifelaar 
ongenummerd (575)

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Jan van Galenstraat 63 bouwen van een schuur

VERDAGINGSBESLUITEN

Mgr. van den 
Tillaartstraat 5 t/m 11

transformeren van een kantoor 
naar 4 wooneenheden

Melisselaar 1 plaatsen van een akoestische 
wand

Gasthuisstraat 11 herstellen van glas in lood

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER

Bussele 28 te Erp pand met kantoor en opslag en 
stalling voertuigen

 
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.


