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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.

RAADSVERGADERING 17 DECEMBER 

De raad neemt op 17 december een besluit over de onderwerpen 
die op 2 en 3 december in de commissies zijn behandeld.
De commissies hebben advies uitgebracht 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:
Voorstel is om de heer P. Kuijs – op voordracht van de fractie 
HIER - te benoemen tot burgercommissielid.

Hamerstukken:  
•  Bestemmingsplan ‘Boxtelseweg 34’ te Schijndel 
•  Verordening tot wijziging van de ‘Afvalstoffenverordening 

gemeente Meierijstad’
• 	Aanpassing	begroting	2020	in	verband	met	financiële	

effecten Corona 2020 gemeente Meierijstad
•  Renovatie en verduurzaming ‘Oude Raadhuis’ Veghel
•  Belastingverordeningen Meierijstad 2021:

-	Verordening	rioolheffing
- Verordening marktgelden
- Verordening begraafplaatsrechten
- Verordening scheepvaartrechten
-  Verordeningen reclamebelasting Veghel, Schijndel en Sint-

Oedenrode

Bespreekstukken:
•  Belastingverordeningen Meierijstad 2021:

- Verordening OZB
-	Verordening	Afvalstoffenheffing	en	reinigingsrecht
- Legesverordening

•  Bestemmingsplan ‘harmonisatie diverse regelingen – 
laaghangend fruit (1e tranche)

•  Overgangsverordening fysieke leefomgeving (1e tranche)

Moties vreemd aan de orde:
•  PvdA, D66 en Gemeentebelang: rookvrije speelplaatsen
•  PvdA, D66 en SP: aanpassen minimumloon
•  SP: Bijzondere bijstand, tegemoetkomingen
•  Gemeentebelang, D66, Lijst Blanco en Lokaal: schoolzone 

Eerschotsestraat en Van Duppenstraat Sint-Oedenrode
 

UIT DE RAAD GELICHT

Motie vreemd aan de orde PvdA, D66, Gemeentebelang Mei-
erijstad: rookvrije speelplaatsen
Het college wordt verzocht om:
•  te streven naar rookvrije gemeentelijke speelplaatsen, 

sportparken en (omgeving van) scholen/kindcentra;
•  deze in ieder geval bij alle speelplaatsen op gemeentelijke 

terreinen in te voeren.

Motie vreemd aan de orde Gemeentebelang en Lokaal: 
Schoolzone Eerschotsestraat en Van Duppenstraat Sint-
Oedenrode
Het college wordt verzocht om verkeersbesluiten te nemen tot 
inrichting van een schoolzone bij Basisschool Eerschot. Ook 
wordt het college gevraagd om na te gaan of bij scholen in andere 
dorpen en wijken in Meierijstad (verkeersveiligheid) problemen 
worden ervaren en ook daar – indien nodig – schoolzones in te 
richten.  

•  Motie vreemd aan de orde PvdA, D66 en SP: aanpassen 
minimumloon

De motie beoogt het belang van een minimum uurloon van € 
14,00 breed onder de aandacht te brengen en in ieder geval te 
garanderen voor de medewerkers in dienst van de gemeente 
Meierijstad.

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

De motie vraagt het college nieuw beleid te ontwikkelen aan 
de hand van de aanbevelingen van het Nibud, onder andere 
door het systeem van tegemoetkomingen in het kader van de 
bijzondere bijstand te vereenvoudigen. Dit door een goed pakket 
van aanvullende tegemoetkomingen samen te stellen en door 
meer maatwerk mogelijk te maken.  

VERGADERSTUKKEN

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

INFORMATIE DELEN MET DE RAAD

Hebt u een onderwerp waarover u informatie wilt delen met 
de	 raad?	 Dien	 dan	 -	 via	 de	 griffie	 (griffie@meierijstad.nl)	 -	
een gemotiveerd verzoek in bij de agendacommissie. De 
agendacommissie beslist of en zo ja wanneer het onderwerp 
wordt geagendeerd voor een beeldvormende avond. De 
eerstvolgende vergadering van de agendacommissie is op 4 
januari 2021.

INFORMATIE GRIFFIE

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

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN VOOR KEUR 11 
SCHIJNDEL TER INZAGE

Voor het perceel Keur 11 in Schijndel is een bestemmingsplan 
in voorbereiding. Dit bestemmingsplan omvat het omzetten 
van de agrarische bestemming naar wonen, het slopen van 
alle agrarische bedrijfsgebouwen, het herbouwen van (bedrijfs)

woning en het bouwen van een extra woning met gebruikmaking 
van de ruimte voor ruimte regels.

Het ontwerp van het bestemmingsplan Landelijk gebied, 
herziening Keur 11 ligt in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 
te Veghel gedurende zes weken ter inzage van maandag 14 
december 2020 tot maandag 25 januari 2021. 
Tevens is het ontwerpbestemmingsplan elektronisch raadpleeg-
baar op: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Niek van 
Enckevort van het atelier Gebiedsontwikkeling en Planologie, 
bereikbaar via telefoonnummer (0413) 381 256.

KANDIDAATSTELLING
 
De burgemeester van Meierijstad maakt het volgende 
bekend:
 
1. Op maandag 1 februari 2021 vindt de 

kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal plaats.

2. Op die dag kunnen bij het centraal stembureau van 
9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 
1) worden ingeleverd.

3. De benodigde formulieren zijn verkrijgbaar bij de 
gemeente: 

 Politieke partijen kunnen voor het aanmaken van 
een aantal van onderstaande formulieren en voor de 
kandidatenlijst gebruikmaken van Ondersteunende 
Software Verkiezingen 2020 (OSV2020). 
- De lijsten met kandidaten (model H 1);
-  de verklaringen van instemming van de kandidaten 

met hun kandidaatstelling (model H 9);
-  de machtigingen tot het plaatsen van de 

aanduiding van de politieke groepering boven een 
kandidatenlijst (model H 3-1);

-  machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, 
gevormd door samenvoeging van de 
aanduidingen van politieke groeperingen of 
afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. 
(model H 3-2) en

-  de verklaringen van ondersteuning van 
een kandidatenlijst (model H 4). Een 
kiezer uit de gemeente Meierijstad die een 
ondersteuningsverklaring	 wil	 afleggen	 kan	
hiervoor, op afspraak, terecht bij de balie van 
Burgerzaken van 4 januari 2021 tot en met 1 
februari 2021. 

4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom 
van € 11.250,00 (elfduizend tweehonderdvijftig euro) 
worden betaald door overmaking van dit bedrag op 
rekeningnummer NL37.INGB.0705002241 t.n.v. 
min. van BZK/ontvangstenrekening H7, tenzij bij de 
laatstgehouden verkiezing van de Tweede Kamer 
een of meer zetels aan de politieke groepering is/
zijn toegekend.

 
Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften 
betreffende de kandidaatstelling worden verstrekt door 
het Informatiepunt Verkiezingen . Het informatiepunt is 
te bereiken op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur 
op nummer 070 - 426 7329 of via e-mail 
Informatiepunt@kiesraad.nl.

Plaats: Veghel
Datum: woensdag 9 december 2020

VERKIEZING TWEEDE KAMER 2021
 



AFVALWEETJES

Wanneer u een echte kerstboom koopt, dan zit er waarschijnlijk 
een verpakkingsnet omheen. Heel handig tijdens het vervoer van 
de boom. Maar stop het niet in de PMD zak. De sorteerinstallatie 
kan dan vastlopen. Het mag gewoon bij het restafval.

INZAMELDAGEN RONDOM FEESTDAGEN

•  Op 25 en 26 december 2020 wordt geen afval ingezameld.
•  De inhaaldag is 19 december voor restafval en plastic 

(PMD).  
•  In de kernen waar wekelijks GFT wordt ingezameld is er 

geen inhaaldag voor GFT ingelast.
•  In het buitengebied is de GFT inzameling (op afroep) 

verplaatst van vrijdag 25 december naar zaterdag 19 
december 2020 

•  Op 1 januari wordt geen afval opgehaald
•  De inzameling van GFT, Restafval en PMD van 1 januari 

2021 wordt verplaatst naar 2 januari 2021.

AFVALKALENDER 2021 BESCHIKBAAR VIA 
AFVALWIJZER APP

De inzameldata 2021 voor het restafval, GFT en plastic (PMD) 
staan online op de afvalwijzer app of op www.mijnafvalwijzer.nl. 
De inzameldata voor papier worden zo spoedig mogelijk bekend 
gemaakt. 

Belangrijke wijziging: In Boskant en Olland wijzigen de inza-
meldagen vanaf 1 januari 2021.

Het restafval in Boskant wordt in 2021 voortaan op woensdag 
(was dinsdag) opgehaald en het restafval in Olland op dinsdag 
(was woensdag). Het plastic afval (PMD) wordt in Boskant 
voortaan op dinsdag (was donderdag) opgehaald. Kijk voor alle 
info op: www.mijnafvalwijzer.nl.

 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS EN 
MILIEUSTRATEN RONDOM FEESTDAGEN

Gemeentehuis Veghel Sint-
Oedenrode

Schijndel

24 december 8.30 uur tot 
17.00 uur

gesloten gesloten

25 december gesloten gesloten gesloten
26 december gesloten gesloten gesloten
31 december 8.30 uur tot 

17.00 uur
gesloten  8.30 uur tot 

12.30 uur
1 januari gesloten gesloten gesloten

Milieustraat Veghel Sint-
Oedenrode

Schijndel

15 december 8.00 uur tot 
12.00 uur

12.30 uur 
tot 16.30 
uur

12.30 uur tot 
15.00 uur

24 december 8.00 uur tot 
12.00 uur

12.30 uur 
tot 16.30 
uur

12.30 uur tot 
16.30 uur 

25 december gesloten gesloten gesloten
26 december gesloten gesloten gesloten
31 december 8.00 uur tot 

12.00 uur
gesloten                           12.30 uur tot 

16.30 uur
1 januari gesloten gesloten gesloten

VOORAANKONDIGING UITGIFTE BOUWKAVELS 
DE BOLST ERP 

Er komen volgend jaar 7 gemeentelijke bouwkavels vrij in plan 
De Bolst te Erp. Deze kavels zijn bedoeld voor het bouwen van 
vrijstaande woningen. Inschrijven voor een kavel is mogelijk vanaf 
7 januari tot 25 januari 2021. De uitgifte van de kavels vindt plaats 
volgens een uitgifteprotocol. In dit uitgifteprotocol is beschreven 
hoe geïnteresseerden zich voor een kavel kunnen inschrijven en 
op welke wijze de kavels worden verloot. Het uitgifteprotocol, het 
inschrijfformulier en de grondprijzen staan vanaf 7 januari 2021 
op www.meierijstad.nl/debolst.

HEEFT U ALS BEDRIJF DE KOMENDE JAREN 
EXTRA GROND NODIG?

De gemeente wil graag weten wat bedrijven nodig hebben aan 
grondkavels voor de toekomst. Daarom doen wij een oproep 
aan de bedrijven mee te doen met deze behoefte inventarisatie. 
Kijk op www.vraagmonitor.nl en laat het ons weten, zodat de 
gemeente in kan spelen op uw wensen.

MEIERIJSTAD MIJMERT BESTEEDT AANDACHT AAN 
CORONATIJD MET MIJMERPLEKKEN EN PODCAST 

Alle dertien kernen krijgen een 
mijmerplek. In podcasts komen 
verhalen van inwoners. Een comité uit 
de samenleving denkt na over de wijze 
waarop er in Meierijstad op een gepaste 
manier, gemeentebreed, aandacht 
besteed kan worden aan de gevolgen 
en impact van de coronacrisis. Zodat 
we er nu, maar ook in de toekomst, 
aandacht voor hebben. Eén van de 
leden van het comité Meierijstad Mijmert stelt zich aan u voor: 
Mark van de Laarschot uit Schijndel.

“Mijn naam is Mark van de 
Laarschot, geboren en getogen 
in Schijndel. Getrouwd en vader 
van 2 jongens. In het dagelijks 
leven ben ik naast ondernemer 
ook organisator en bestuurder. 
Gedurende het jaar 2020 heb 
ik op vele manieren de impact 
van corona ervaren. Zowel in 
mijn eigen onderneming, als bij 
landelijke collega bedrijven had 
het direct een grote impact.
Ook aan de festival-, kunst- en 

cultuurkant van de samenleving heb ik van dichtbij ervaren hoe 
heftig dit virus nagenoeg alles lam heeft geslagen. En dan nog 
steeds staat dit alles in schril contrast tot de verschrikkelijke 
persoonlijke verhalen van mensen die in de directe omgeving 
dierbaren hebben verloren. Ik was dan ook direct vereerd 
toen ik gevraagd werd om in dit comité plaats te nemen. Ons 
doel? Samen op een open manier kijken hoe we ook dit op een 
betekenis- en respectvolle manier een plek kunnen geven in 
onze samenleving, samen sterk! Hier in Meierijstad!” 

Kijk voor (contact)informatie op www.meierijstadmijmert.nl.  

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
De Houtwal 2D  plaatsen van een woonunit
Schansoord 30  te Erp verbouwen van een woning
Schansoord 28 te Erp verbouwen van een woning
Past. van Haarenstraat 
83 

plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

Boekelseweg 1 te Erp bouwen van twee varkensstallen 
De Horstjens 6 vergroten van verblijfsrecreatie
Meerbosweg 47 te Erp kappen van een boom
Mac. Arthurweg 2 A uitbreiden van een truckwerkplaats 

BAS Trucks fase IV
Pater Visserslaan 13 oprichten van een manege
Sluisweg 6 te Erp bouwen van een woning met 

bijgebouw
Hoofdstraat 8 splitsen	van	een	commerciële	

ruimte	in	2	nieuwe	commerciële	
ruimtes

Schansoord 60 te Erp bouwen van een serre
Erf 2400 ongenummerd 
nabij nummer 
2		(rectificatie	op	
Hubertshoeve 1)

bouwen van een woning 

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Meijerijstraat 32 bouwen van een patio
Spoorlaan 21 c t/m h bouwen van 6 woningen
Sandershoeve 3 verbouwen van een woning
Hurkske 9 te Erp plaatsen van een woonunit
Hurkske 9 te Erp herbouwen van een bedrijfswoning 

en bouwen van een bijgebouw
Lambertshoeve 10 
(kavel 1)

plaatsen van een  tijdelijke 
woonunit

Bolkenplein 14 renoveren en intern uitbreiden van 
een winkelpand

Hintelstraat 10 uitbreiden van een bijgebouw 
(vergunningsvrij)

Collectevergunning
Ringoven Mariaheide collectevergunning voor Goede 

Doelenweek Mariaheide op 19 
april  t/m 25 april 2021

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING

De Houtwal 3C bouwen van een woonhuis

VERDAGINGSBESLUITEN

Rijnstraat 11 bouwen van een carport
Pastoor Sandersstraat 
39 

plaatsen van een dakkapel

Hoogstraat 15 bouwen van een bedrijfspand met 
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.

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.


