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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

Beste inwoners en relaties,
 

Ook dit jaar wordt oud en nieuw anders dan andere jaren. 
We hebben te maken met coronamaatregelen en veel bijeenkomsten gaan niet door.

Het college van B&W van Meierijstad heeft er daarom ook voor gekozen om de 
jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in Meierijstad niet door te laten gaan.

Gezond zijn en blijven is natuurlijk het allerbelangrijkste in een mensenleven. 
Let goed op elkaar en houd moed.

Het college van burgemeester en wethouders wenst u allen 
warme feestdagen en een gezond en liefdevol 2022.

RAADSVERGADERING 16 DECEMBER 

Bent u benieuwd hoe de vergadering is verlopen 
en welke besluiten er genomen zijn? U kunt de 
vergadering terugkijken via www.meierijstad.
nl/videoregistraties. Bij het terugkijken, kunt u 
kiezen voor automatische ondertiteling.

KERSTRECES

Donderdag 16 december was de laatste raadsbijeenkomst voor 
het kerstreces. 
Namens de raads- en commissieleden wensen wij u fi jne 
feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! 

EXTRA VERGADERCYCLUS

In het nieuwe jaar is de eerstvolgende vergadering die van de 
commissie Ruimte, Economie en bedrijfsvoering, op 13 januari. 

Dan worden de agendapunten behandeld die ingepland stonden 
voor de vergadercyclus van december. 
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. 

Besluitvorming vindt plaats in de raads ver-
gadering van 27 januari. 
Kijk voor meer informatie 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 griffi e - een gemotiveerd verzoek 
in bij de agendacommissie. De agendacommissie beslist of 
en zo ja wanneer het onderwerp wordt geagendeerd voor een 
beeldvormende avond. 

BURGERCOMMISSIELEDEN

Tijdens de raadsvergadering van 16 december zijn de heren T. 
Schoones (VVD), L. van Boxtel (HIER) en mevrouw M. Broekmeulen 
(SP) benoemd tot burgercommissielid. De heer T. Schoones wordt 
tijdens de raadsvergadering van 27 januari geïnstalleerd. 

Hiermee komt het aantal burgercommissieleden op 29. 
Ze zijn aanwezig bij commissievergaderingen en andere 
raadsbijeenkomsten. Zij nemen echter niet deel aan 
de raadsvergaderingen. Elke fractie heeft maximaal 4 
burgercommissieleden. De burgercommissieleden zijn op 
voordracht van de fractie door de raad benoemd.
De verdeling is als volgt:
HIER: 4 leden
VVD: 4 leden
SP: 3 leden
Hart: 4 leden

Lijst Blanco: 3 leden
PvdA: 4 leden
D66: 4 leden
Gemeentebelang: 3 leden

Wilt u nader kennismaken met de 
burgercommissieleden? Neem eens een kijkje 
op www.meierijstad.nl/Alle_onderwerpen/
Bestuur_en_organisatie/Gemeenteraad/Ken_
uw_burgercommissielid

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

13 januari: Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
19 januari: Agendacommissie 
20 januari: Beeldvormende avond 
27 januari: Raadsvergadering

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende avonden 
weten? Kijk eens op de gemeentelijke website (www.meierijstad.nl). 
Daar vindt u informatie over de gemeenteraad, raadsleden, 
burgercommissieleden, raadsbijeenkomsten, uitzendingen 
raadsbijeenkomsten etc.
Hebt u vragen? Neem dan contact op met de griffi e, 
telefoon 14 0413 of e-mail griffi e@meierijstad.nl.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
DIENSTVERLENINGSCENTRUM SCHIJNDEL

Het klantcontactcentrum en burgerzaken zijn 
• op 24 december om 16.00 uur gesloten en
• op 31 december om 12.30 uur gesloten

Voor de normale openingstijden verwijzen wij u 
naar www.meierijstad.nl/openingstijden

U ZIET HET NIET, MAAR HET IS ER WEL…
DE GEVAREN VAN HOUTROOK

Nu het winter is, gaan overal de houtkachels en open haarden 
weer aan. Wanneer u in huis uw houtkachel, pelletkachel of open 
haard aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke 
stoffen, waaronder fi jnstof. Deze schadelijke stoffen veroorzaken 
luchtvervuiling en kunnen schade aan de gezondheid van uzelf 



en anderen in uw omgeving opleveren. Ook wanneer u de rook 
niet meer ziet. 

Blootstelling aan houtrook kan directe klachten van de luchtwegen 
geven zoals hoesten en benauwdheid en kan leiden tot meer 
(ziekenhuisopnamen voor) hart- en vaataandoeningen. Hoeveel 
last iemand heeft of welke klachten iemand krijgt, hangt af van de 
hoeveelheid rook, hoe lang u het inademt, hoe gezond u bent en 
welke stoffen er precies in de rook zitten.

Hoeveel schadelijke stoffen er in de lucht komen, hangt af van 
het soort kachel, het hout dat u gebruikt en de manier waarop 
u stookt. Met een paar veranderingen in de manier waarop u 
stookt, kunt u de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen. 
Hoe optimaler het hout verbrandt, hoe minder uitstoot van 
schadelijke stoffen. Plaatselijk kan de luchtvervuiling bij 
windstil weer hoog oplopen. Bij windstil of mistig weer kunt u 
het vuur dus beter uitlaten. Kijk daarom altijd 
op de Stookwijzer https://www.stookwijzer.
nu/ voordat u gaat stoken en stook niet bij 
een stookalert. Wilt u weten wanneer er een 
stookalert geldt, meldt u zich dan hiervoor aan. 

Aanmelden/inschrijven voor stookalert
U kunt zich inschrijven via www.rivm.nl/
stookalert. 

Op die pagina staat een veld ‘Aanmelden 
stookalert’. Daar kunt u uw e-mailadres invullen en op de knop 
aanmelden’ klikken. Na aanmelding ontvangt u een e-mail 
bevestiging met de titel ‘Aanmelding Nieuwsbrief’. Dit is de 
nieuwsbrief waarmee het RIVM het stookalert verstuurt. Het 
RIVM gebruikt uw emailadres alleen voor het versturen van de 
stookalert nieuwsbrief.

Meer informatie over verantwoord stoken 
kunt u vinden op https://www.meierijstad.
nl/Alle_onderwerpen/Wonen_en_bouwen/
Verantwoord_stoken

PUBLICATIE VERGUNNINGEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Schildstraat 27 te Erp verbouwen van een woning
Past. Clercxstraat 1D plaatsen van zonnepanelen
De Beeke 12 te Erp veranderen van een type B 

inrichting naar een type C inrichting
Coxsebaan 4 te Erp uitbreiden van een zorgboerderij
Kruigenstraat 21  
(N2928)

bouwen van een woning

N.C.B.-laan 23 kappen van een boom
Coxsebaan 27 te Erp realiseren van een extra sleufsilo 

buiten het bouwvak
Jekschotstraat 
ongenummerd  (P1667)

plaatsen van een fi etsenhok

Kempkens 2100 realiseren van een type 
fi etsenstalling gebouwtje ten 
behoeve van omvormers voor de 
zonne-energie installatie

Gazellepad 
ongenummerd

kappen van bomen

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Bolstweg 6 voor de inrichting i.v.m. aanpassing 

van het ventilatiesysteem 
De Bunders 154 uitbreiden van een woning
Mgr vdn Tillaartstraat 
5,7,9  en 11 

transformeren van een kantoor 
naar 4 wooneenheden

De Scheifelaar 575 plaatsen van een tijdelijke woonunit
Spoorven 556 aanbouwen van een carport
Deken Franssenstraat 1 vergroten van een inrit
Erpseweg 11 plaatsen van reclame

Standplaatsvergunning
Middegaal 39 bloedbank Sanquin op 23 dagen 

in periode januari-december 2022 
van 9.00 uur tot 21.00 uur

Drank- en horecavergunning
Broedershof 98 alcoholvergunning voor Broederkapel

STEUN DE HORECA

De verspreiding van het Coronavirus en de bijbehorende maatregelen 
raken ons allemaal! Gelukkig zien we ook veel creativiteit ontstaan; 
goede ideeën worden werkelijkheid, ook bij de horecazaken in onze 
gemeente. Daar zijn we trots op! Op onze oproep aan de horeca om 
hen te ondersteunen in de promotie hebben veel horecazaken 
gereageerd. Hieronder vindt u een overzicht van 
horeca waar u kunt: afhalen lunch (A) , afhalen diner 
(B), bezorgen diner (C). Dit overzicht kunt u ook vinden 
op www.meierijstad.nl/steundehoreca. Wij wensen u 
veel eetplezier!

BOSKANT
• De Vriendschap B
  www.devriendschapboskant.nl 
  0413-472572 
NIJNSEL
• Cafetaria highway 51 A en B
  www.highway51.NL
  0413-478759
• Lounge 8  B en C  
  www.sushi-eight.nl 
  0413-750811  
OLLAND
• Café d’n Toel A B en C
  www.facebook.com/cafedentoel 
  0413-473313  
SCHIJNDEL
• ‘t Onderonsje Lunchroom A
  www.onderonsjelunchroom.nl
  073-6896685    
• De Kafmolen A B en C
  www.dekafmolen.nu
  073-5479123  
• Het Tramhuys A en B
  www.tramhuys.nu
  073-2032613  
• familierestaurant Fabula B
  www.fabula.nl 
  073-5495005  
• Kwalitaria De Komeet A B en C
  www.kwalitairia.nl/de Komeet 
  073-5492286 •
• Restaurant Mász A en B  
  www.restaurantmasz.nl 
  073-3034666  
• Restaurant Athene A en B 
  www.restaurant-athene.com 
  073-7855522
• Schaapskooi Schijndel A
  www.schaapskooischijndel.nl
  06-10689169
• De koffiemolen A
  www.dekoffiemolenschijndel.nl 
  073-3034664 
• Brasserie Lieveling A en B
  www.brasserielieveling.nl
  073-5494747
SINT-OEDENRODE
• Kasteel Henkenshage B
  www.kasteel-henkenshage.nl            
  0499-375537  
• De Beleving A en B
  www.debeleving.nl
  0413-474392  
• Hugo’s Bistrobar A B en C
  https://bistrobarhugos.sitedish.shop
  06-38898399  

• De Gouden Leeuw A B en C
  www.degoudenleeuwsintoedenrode.nl
  0413-712047  
• De Helden van Kien A B en C
  www.deheldenvankien.nl 
  0413-322598 
• Cafe Oud Rooij  A  
  www.oudrooij.nl  
  0413-786105
• Anytyme De Beurs  A B en C 
  www.thuisbezorgd.nl  
  0413-470346  
VEGHEL  
• Vlas Graan & Koffie A B en C
  www.vlasgraankoffie.nl
  0413-852222   
• Gossimijne Veghel B en C
  www.gossimijne.nl
  0413-319888    
• Grieks restaurant Santorini B
  www.santorini-veghel.nl
  0413-352950  
• Restaurant Hertog Jan B en C
  www.restauranthertogjan.nl
  0413-342437
• Supervlaai Veghel  A  
  https://www.supervlaai.nl/alle-vestigingen/
  supervlaai-veghel/ 
  0413-379772   
• De Koffieleut A en B (alleen op vrijdagavond) 
  www.dekoffieleutveghel.nl 
  0413-341352  
• Lunchroom STEEF  A  
  www.lunchroomsteef.nl 
  0413-395612  
• De Afzakkerij  A 
  www.afzakkerij.nl 
  0413-782020   
• Chinees-Indisch Restaurant Bamboo  A en B  
  www.restaurant-bamboo.nl 
  0413-365565  
• Brownies&downies  A  
  www.browniesanddownies.nl
  0413-366564   
• Cafetaria ’t Braadspit B en C  
  www.braadspitveghel.nl
  0413-367027 
• Trattoria Da Roberto B en C
  www.da-roberto.nl 0413-306197    
ZIJTAART
• De Reiger Horeca B en C
  www.dereigerhoreca.nl
  0413-343382      

STEUN DE HORECA! 

VERDAGINGSBESLUITEN

Gasthuisstraat 29 uitbreiden van een woning
Oudestraat 5 A te Erp bouwen van een bedrijfshal
De Beeke 6 te Erp plaatsen van een hekwerk, poort 

en vlaggenmast
De Horstjens 12 splitsen van een boerderij en 

verbouwen van het achterhuis

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

Lijnt 6 te Erp wijzigen van de dieraantallen 
Kennedylaan 6 plaatsen gasdrukregelstation 

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de offi ciële 
publicatie. Abonneer u op de e-mailservice 
of download de app om berichten digitaal te 
ontvangen via www.overuwbuurt.overheid.nl.



SAMEN VOOR EEN WIJK WAAR IEDEREEN ZICH THUIS VOELT
Samen met bewoners de leefbaarheid en veiligheid in de wijk vergroten. Dat is het doel van een 
bijzondere wijkaanpak, die begin dit jaar gestart is vanuit gemeente Meierijstad. Een uitdagende 
opdracht waar de buurtadviseurs van de gemeente Meierijstad zeer nauw bij betrokken zijn. 
Henk de Laat is buurtadviseur en als projectleider betrokken bij de wijkaanpak Bloemenwijk in 
Schijndel. 

Waarom een wijkaanpak in de Bloemenwijk?
“De wijkaanpak komt voort uit de Leefbaarheidsmonitor die eind 2019 
is gehouden in Meierijstad. Daar zijn inwoners bevraagd over hun eigen 
wijk en er zijn uitgangspunten uitgekomen om de leefbaarheid te 
versterken. Naast de Bloemenwijk in Schijndel loopt er ook een wijkaan-
pak in Veghel Zuid. Het is een hele mooie uitdagende opdracht. We pro-
beren de bewoners zoveel mogelijk in hun eigen kracht te zetten, waarbij 
op termijn de verantwoordelijkheid ook meer bij de bewoners komt te 
liggen. Om een wijkaanpak te laten slagen heb je vooral inbreng en de 
medewerking van de bewoners nodig. En niet te vergeten: ook andere partijen zoals de woningcor-
poraties en politie, die allemaal op hun eigen onderdeel werkzaam zijn in de wijk”, aldus buurtadvi-
seur Henk de Laat. 

Wat doen jullie concreet met de wijkaanpak?
“In de Bloemenwijk hebben we begin januari een actieteam opgericht”, vertelt Henk de Laat. “In 
dit wijkteam zijn bewoners vertegenwoordigd, maar ook de wijkagent, wijkboa, Welzijn de Meierij, 
Woonmeij en de gemeente. We gaan veelvuldig in gesprek met bezorgde bewoners. We hebben een 
wijkkrant gemaakt, waar mensen het nieuws uit hun wijk lezen. We betrekken inwoners vroeg bij 
besluitvorming over bijvoorbeeld groenrenovatieprojecten in de wijk. Het is belangrijk om inwoners te 
betrekken als het gaat over de leefbaarheid in hun wijk, zij moeten er immers wonen.” 

Werkt deze aanpak?
“We hebben zeker al veel mooie resultaten behaald, de maandelijkse afstemming over actuele zaken 
werkt. Bijvoorbeeld over hondenpoep of de aanpak van speeltuintjes. Uit eigen ervaring kan ik zeg-
gen dat het erg fijn werken is met betrokken bewoners die trots zijn op hun eigen wijk. Maar zo’n 
wijkaanpak vraagt ook veel geduld. Verandering in gedrag en bewustwording heeft tijd nodig. En 
het vraagt van ons om vooral veel aanwezig zijn in de wijk en daar het gesprek aan te gaan met 
de bewoners. Het zijn de bewoners die het belangrijkste aandeel hebben in de leefbaarheid van hun 
eigen wijk.”

“We zijn op de goede weg en we blijven met elkaar werken aan een Bloemenwijk waar 
het vooral fijn wonen is en iedereen zich thuis voelt.”

Het is goed wonen en leven in Meierijstad. Samen met inwoners wil de gemeente dat graag 
behouden en als het kan, versterken. Dit gaat in samenwerking met inwoners, maar ook met 
maatschappelijke partners zoals welzijnsinstellingen, woningbouwcorporaties, wijk- en 
dorpsraden en politie. Want Meierijstad zijn we samen. 

Leefbaarheid in Meierijstad 

EEN LEEFBARE BUURT: BEGIN ZELF
Wat kan ik doen om de buurt leefbaarder te maken? Deze vraag stelde Maayke 
Boon van Ostade uit de wijk Plein in Schijndel zichzelf ook. Ze ergerde zich aan de 
rommel in haar leefomgeving en besloot een zak mee te nemen en afval te gaan 
rapen. Met succes, want inmiddels hebben meerdere buurtbewoners zich bij haar 

aangesloten. Elke dinsdag én elke 
eerste zondag van de maand 
rapen ze gezamenlijk zwerfafval. 
Maayke: ‘’Ik ben met mezelf een 
challenge aangegaan om in 10 
dagen tijd iedere dag één vuilnis-
zak te vullen. Ik besefte toen dat 
je écht wat kunt betekenen. Het is 
een sport om elke keer een nieuwe 

uitdaging te bedenken.’’ Wat Maayke anderen mee wil geven? ‘’Je hebt een 
ecologische voetafdruk, maar je kunt de aarde ook een handdruk geven. 
Iedereen kan íéts betekenen.’’ 

BUURTADVISEURS 
Wilt u bijdragen aan de leefbaarheid in uw 
buurt, wijk of dorp? De buurtadviseurs van 
Meierijstad ondersteunen waar nodig en 
gaan graag in gesprek met u over wat er 
leeft en hoe u over bepaalde zaken denkt. 
Ze zijn er voor u en voor alle wijk- en 
dorpsraden, verenigingen en organisaties.
Weten welke buurtadviseur er voor uw 
wijk of kern is? 
Kijk op www.meierijstad.nl/buurtadviseur of 
scan de QR code.

Van links naar rechts: Henk de Laat, Reny Nijssen, 
Nadina Hamzic- Ibrahimovic, Lianda de Vos

Een paar tips om zelf aan de slag te gaan:
1. Neem een vuilniszak mee als u gaat wandelen of de hond gaat 
uitlaten en neem het afval mee wat u op de route tegenkomt. 
Een kleine moeite, maar een groot gebaar. 
2. Verminder uw eigen afval door eigen zakjes/bakjes mee te 
nemen naar de supermarkt. Gebruik geen plastic zakjes om het 
fruit in te doen. 
3. Doe mee met nationale evenementen zoals de World Clean Up 
Day en de Landelijke Opschoondag
4. Neem contact op met uw dorps- of wijkraad en bespreek wat 
er mogelijk is om de buurt schoner te maken 
5. Deel zorgen met buurtbewoners. Samen sta je sterker dan al-
leen. 

Wilt u ook eens aansluiten om afval te gaan rapen? Neem dan 
contact op met Maayke, dit kan via e-mail 
schoonschijndel@gmail.com


