
INFORMATIE GRIFFIE

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

VOORKOM VASTGEVROREN GFT-AFVAL 

De winter komt er weer aan, waardoor het risico bestaat dat het 
GFT afval en de deksel vastvriest. Hieronder een aantal tips om 
het vastvriezen zoveel mogelijk te voorkomen:

•  Gooi het afval niet te nat in de container. Laat vocht goed 
uitlekken voordat het afval in de container gaat.

•  Zet uw gft-container op een beschutte en vorstvrije plek, 
bijvoorbeeld in de schuur.

•  Stamp het afval niet aan.
•  Als de container leeg is, leg dan een dunne krant of eierdoos 

op de bodem van de container. Eierdozen nemen vocht op, 
hierdoor kan vastvriezen voorkomen worden. Nog beter: een 
beetje zaagsel, stro of hooi.

•  Het vastvriezen van de deksel voorkomt u door een takje 
onder de deksel te plaatsen of de rand in te smeren met 
vaseline.

•  Maak het afval – voordat deze geleegd wordt - zelf los met 
bijvoorbeeld een schep. 

Wanneer afval door bevriezing in de container achterblijft, wordt 
deze bij de volgende inzameling pas weer meegenomen.

HERHAALDE OPROEP: GEEF UW MENING OVER DE
BIODIVERSITEIT IN UW BUURT 

Afgelopen weken informeerden wij u over de vragenlijst over 
biodiversiteit in uw buurt. Wij horen graag 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 19 december op https://
arcg.is/z1X1n De reacties op de vragenlijst 
nemen we mee in het nieuwe biodiversiteitsbeleid.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

Op dinsdag 21 december is het gemeentehuis
in Veghel en de milieustraat in Schijndel tot 
15.00 uur geopend. 
Voor de normale openingstijden kunt u kijken op 
www.meierijstad.nl/openingstijden.
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G E M E E N T E  M E I E R I J S T A D N I E U W S

GEEN PUBLIEK RAADSVERGADERING

Vanwege de aangescherpte Coronamaatregelen is er geen 
mogelijkheid voor publiek 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.

RAAD 16 DECEMBER

De raad neemt op 16 december een besluit over de onderwerpen 
die op 1 en 2 december in de commissies zijn behandeld. 
De commissies hebben advies uitgebracht 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. 
Zie www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

Op de agenda staat:

Benoeming burgercommissieleden:
Voorstel is om de volgende personen te benoemen tot 
burgercommissielid:
• De heer T. Schoones (fractie VVD);
• De heer L. van Boxtel (fractie HIER);
• Mevrouw M. Broekmeulen (fractie SP).
Over het voorstel tot benoeming wordt schriftelijk gestemd. 
Nadien leggen de commissieleden de eed of belofte af. 

Hamerstukken: 
•  Gewijzigde gemeenschappelijke regeling  

Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant  
•  Bezwaren tegen vestigen voorkeursrecht
•  Diverse bestemmingsplannen:
 - ‘ Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening Schietbergweg 

6-8a’ 
 - ‘Dorpshart Eerde’
 - ‘Landelijk gebied, herziening Hermalen 7 Schijndel’
 - ‘Buitengebied Veghel, herziening Goordonksedijk 15’
•  Belastingverordeningen Meierijstad 2022 
•  Krediet voor aanschaf belcellen in gemeentehuis Veghel
•  Krediet voor twee gebiedsontwikkelingstrajecten in kader 

van regionale project ‘Stallenaanpak’ 
•  Beleidsplan Wet Inburgering 2022 en verordening 

inburgering gemeente Meierijstad 2022
•  Kaders en participatieplan Optimalisatie Bestuurscentrum 

Sint-Oedenrode

Bespreekstukken: 
•  Bestemmingsplan ‘Eerschotsestraat-Zuid’, Sint-Oedenrode
•  Integrale Verordening Sociaal Domein Meierijstad 
•  Programma Water en Riolering 2022 – 2026

Motie vreemd aan de orde:
•  Hart: Kunststof op de korrel

UIT DE RAAD GELICHT

Bestemmingsplan Buitengebied Sint-Oedenrode, herzie-
ning Schietbergweg 6-8a’ 
Met dit bestemmingsplan wordt recht gedaan aan de bestaande 
situatie. De twee aanwezige bedrijven worden afzonderlijk 
bestemd met ieder hun eigen bouw- en gebruiksmogelijkheden.

Bestemmingsplan ‘Dorpshart Eerde’
Het bestemmingsplan maakt de herbestemming van een deel 
van de kerk en de nieuwbouw van een school, kinderopvang en 
appartementen in de kern Eerde mogelijk.

Impressie toekomstige situatie  (bron: LA Architecten Ingenieurs)

Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, herziening Hermalen 7 
Schijndel’
Het bestemmingsplan maakt de transformatie van de bestaande 
hal naar kantoor zonder baliefunctie mogelijk. Daarmee komen 
de loonwerkactiviteiten op deze locatie te vervallen.

‘Buitengebied Veghel, herziening Goordonksedijk 15’
Met dit bestemmingsplan wordt de agrarische bestemming 
gewijzigd in een niet-agrarische bestemming voor een 
hoveniersbedrijf.

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? 
Kijk dan bij de vergaderstukken op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.
De stukken zijn ook via een gratis app te raadplegen. 
Wat moet u hiervoor doen?
• Download de app iBabs Pro
•  Login met site: meierijstad
•  Gebruikersnaam: burger
•  Wachtwoord: burger

BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD

Heeft u een boodschap voor de gemeenteraad? Stuur dan een 
mail naar griffi e@meierijstad.nl of per post naar Gemeente 
Meierijstad t.a.v. de griffi e, postbus 10.001, 5460 DA Veghel. 
Uw brief wordt geplaatst op de lijst van ingekomen stukken voor 
de vergadering van de gemeenteraad. Vanwege de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebeurt dit zonder 
vermelding van persoonlijke gegevens. Om diezelfde reden 
wordt de brief ook niet op de gemeentelijke website geplaatst. 

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

16 december:    Raadsvergadering
13 januari:          Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
19 januari:         Agendacommissie 
20 januari:         Beeldvormende avond (onder voorbehoud)
27 januari:         Raadsvergadering



Ook dit jaar wordt oud en nieuw anders dan andere jaren. We 
hebben te maken met coronamaatregelen en een landelijk 
vuurwerkverbod. Helaas kunnen we het niet mooier maken dan 
het nu is. Maar hoe u de jaarwisseling 2021/2022 ook viert, laten 
we samen 2022 positief beginnen. 

Landelijk vuurwerkverbod
In Nederland geldt een landelijk verbod op het verkopen en 
afsteken van vuurwerk. Ook carbidschieten is verboden. 
Fopvuurwerk zoals sterretjes en knalerwten zijn wel toegestaan. 
Het Kabinet heeft tot een vuurwerkverbod besloten om de extra 
druk op de zorg en handhavers te voorkomen. 

Illegaal vuurwerk
Elk najaar zijn politie en justitie druk met het onderzoeken naar 
handel in en opslag van (zwaar) illegaal vuurwerk. Daarbij worden 
regelmatig grote hoeveelheden zwaar vuurwerk aangetroffen 
op plekken waar dit niet is toegestaan, zoals in woningen of 
kelderboxen. De illegale opslag van dit zware vuurwerk levert 
grote veiligheidsrisico’s op voor de omgeving en kan leiden tot 
gevaarlijke situaties, zoals brand of ontploffing.   
De verdachten van handel en opslag van zwaar illegaal vuurwerk 
worden in de regel strafrechtelijk vervolgd. Dit kan een boete 
betekenen, maar soms ook een gevangenisstraf. De gemeente 
heeft ook mogelijkheden om op te treden. Als er bijvoorbeeld 
sprake is van een zeer gevaarlijke situatie of herhaling kan de 
burgemeester zelfs woningen en andere gebouwen sluiten. 

Voorzorgsmaatregelen
De bovengrondse afvalbakken in de openbare ruimte en 
kledingcontainers worden een aantal dagen voor de jaarwisseling 
leeggemaakt en afgesloten. De gemeente vraagt inwoners 
kleding tot ná de jaarwisseling thuis te bewaren als dit mogelijk is. 
Natuurlijk is het mogelijk om de kleding te 
brengen naar de milieustraten, maar wij vragen 
u het bezoek aan de milieustraten zo veel 
mogelijk te beperken. De openingstijden kunt u 
lezen op de website van de gemeente: 
www.meierijstad.nl/openingstijden.

Schade
Bij schade aan bijvoorbeeld prullenbakken, bankjes of andere 
zaken, doet  de gemeente altijd aangifte. Als de dader bekend is, 
wordt de schade op de veroorzaker verhaald.
 
Overtreding of overlast 
Houdt u zich niet aan het vuurwerk- en carbidverbod? Dan riskeert 
u een boete. De BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) 
van de gemeente en de politie controleren extra. Minderjarigen 
(tussen 12-18 jaar) die vuurwerkoverlast veroorzaken kunnen 
een taak- of leerstraf verwachten. De BOA’s van de gemeente 
zijn bevoegd om hen door te verwijzen naar Halt die deze straf 
kan opleggen. 

 
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 https://www.meierijstad.nl/Contact/
Melden/Melding_woon_en_leefomgeving

ENERGIETOESLAG VOOR MENSEN MET EEN 
MINIMUM INKOMEN

Het kabinet heeft vanwege de stijgende energieprijzen besloten 
eenmalig 200 euro te geven aan huishoudens met een inkomen 
op of net boven het sociaal minimum. Dit om hen te helpen bij 
het betalen van de energierekening. Dit wordt uitgevoerd door 
de gemeente.

Wat betekent dit voor de mensen met een minimum inkomen 
in Meierijstad?

U ontvangt al een uitkering
Ontvangt u een uitkering van gemeente Meierijstad? U hoeft zelf 
niets te doen. In het eerste kwartaal van 2022 ontvangt u  200 
euro op uw bankrekening.

U ontvangt geen uitkering, maar behoort wel tot de minima
Ontvangt u geen uitkering van gemeente Meierijstad maar 
behoort u wel tot de minima? Dan is het belangrijk om onze 
website www.meierijstad.nl in de gaten te houden. Vanaf medio 
januari 2022 komt er op de site informatie te staan hoe u de 
aanvraag kunt doen voor deze energietoeslag.

Meer informatie
Het volledig nieuwsbericht kunt u vinden op 
www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/ 
10/extra-energietoeslag-voor-lagere-inkomens

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Anemonenstraat 8 uitbreiden van een woonhuis
Hool 1 te Erp milieu neutraal wijzigen, realiseren 

van een verwerkingsruimte en 
intern aanpassen van stallen

Dorshout 15 bouwen van een woning
Lambertshoeve 5 gewijzigd uitvoeren van een plint 

bij een woonhuis
Kraanmeer 28 te Erp bouwen van een opslagloods, 

herbouwen van een kas en 
bouwen van een garage- carport 
met veranda

Sluisstraat 32 huisvesten van 4 arbeidsmigranten
Zandvliet 9 verbouwen van een woonhuis
Meester 
Schendelerstraat 2 

bouwen van een bijgebouw

Bolkenplein 2 splitsen van een bovenwoning naar 
twee woningen en aparte winkel op 
de begane vloer

Evenementenvergunning
Heiakkerstraat  14 mei 2022 Rock Am Ringoven 

2022

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
De Scheifelaar ong. 
(569) 

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Kennedylaan 7 A wijzigen van de positie van de 
bovenloopkraan

Hezelstraat 4 te Erp uitbreiden van de woning en 
slopen van het bijgebouw

Spreeuwendonk 71 uitbreiden van een badkamer op 
de eerste verdieping

Boerdonksedijk 37 te 
Erp

vervangen van de paardenstal

VERDAGINGSBESLUITEN

Pastoor Bogaertsstraat 
1 te Erp

huisvesten van arbeidsmigranten

Karel Doormanstraat 11 huisvesten van arbeidsmigranten
Hertog Janstraat 1 huisvesten van arbeidsmigranten
Scheldehof 12 huisvesten van arbeidsmigranten
Kievietdonk 75 huisvesten van arbeidsmigranten

VAN RECHTSWEGE VERLEENDE VERGUNNINGEN

Achterbolst 42  te Erp bouwen van een woning en garage

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

Frisselsteinstraat 4 bouwen van een 
appartementengebouw  
(29 woningen)

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.

JAARWISSELING MEIERIJSTAD


