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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

Het aantal besmettingen daalt, maar de Britse variant wint ter-
rein. Dat is zorgelijk want deze variant is besmettelijker en kan 
tot een nieuwe golf leiden. Daarom wordt de lockdown en de 
avondklok verlengd. Een paar maatregelen zijn versoepeld, dat 

INFORMATIE CORONAVIRUS

wil zeggen de basisschoolleerlingen mogen weer naar school en 
bij winkels mag worden afgehaald op bestelling. 
Hieronder de belangrijkste regels als het gaat om bestellen en 
afhalen bij winkels:

RAAD VERGADERT DIGITAAL

Zolang er sprake is van een lockdown worden de vergaderingen 
digitaal gehouden. Belangstellenden kunnen de vergaderingen, 
zoals gebruikelijk, via de livestream 

(www.meierijstad.nl/videoregistraties) volgen. 
Kijk voor actuele informatie op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

VERPLAATSING COMMISSIE MENS EN 
MAATSCHAPPIJ 11 FEBRUARI

Op de agenda staat een aantal onderwerpen waarbij de voorkeur 
uitgaat om deze fysiek te behandelen. Vanwege verlenging van 
de lockdown is dat nu niet mogelijk. Daarom is deze commissie-
vergadering verplaatst naar 11 maart.
Voor vergaderstukken: kijk op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

BEELDVORMENDE AVOND 24 FEBRUARI GAAT NIET 
DOOR

Door verlenging van de lockdown is er geen mogelijkheid om fy-
siek te vergaderen. Daarom vervalt deze beeldvormende avond.
De onderwerpen die hiervoor gepland stonden worden op een 
ander moment behandeld. Voor de actuele stand van zaken: zie 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender . 

BEELDVORMENDE AVOND 25 FEBRUARI (DIGITAAL)

Deze beeldvormende avond gaat wel door maar alle onderwer-
pen worden digitaal behandeld.

Op het programma staat:
•  Tussentijdse stand van zaken Integraal 

Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2021-2036
Presentatie door ICS Adviseurs over de voortgang, het doorlo-
pen proces en de vervolgstappen (eerste indruk van het IHP). 
Nadien is er gelegenheid om hierover vragen te stellen.

• VOLOP Meierijstad
Dit project biedt lokale initiatieven op het gebied van kunst en 
cultuur, maatschappij en startende ondernemers met innovatieve 
concepten een podium in leegstaande panden in onze centra. 
Via een korte presentatie stelt VOLOP Meierijstad zich voor. Ook 
wordt ingegaan op de diverse initiatieven die geplaatst zijn. Na-
dien is er gelegenheid om vragen te stellen.

•  Rekenkameronderzoek kwaliteit dienstverlening 
gemeente Meierijstad

Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek van de rekenkamer-
commissie Meierijstad? Wat zijn de conclusies en aanbevelin-
gen?

Inspreken
Wilt u op één van deze onderwerpen of een ander onderwerp 
inspreken? Neem dan contact op met de griffie (e-mail 
griffie@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Aanmelding is mogelijk tot 
24 februari, 12.00 uur. De spreektijd is maximaal vijf minuten per 
spreker. 

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE 
(*DIGITAAL)

25 februari: Beeldvormende avond *
11 maart:    Commissie Mens en Maatschappij
18 maart:    Beeldvormende avond 
1 april:        Raadsvergadering

De lockdown duurt tenminste tot en met 2 maart. Voor verga-
deringen na deze datum wordt op een later moment besloten of 
deze digitaal of fysiek plaatsvinden.
Kijk voor actuele informatie op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/winkelen 

of bel 0800-1351 

Bestellen en afhalen bij winkels 
 

Het kabinet wil het bestellen en afhalen van producten bij niet-essentiële winkels  
per 10 februari mogelijk maken. Hoe werkt het?

2 februari 2021

5.   Winkelpersoneel zet 
de bestelling klaar en 
je haalt dit op bij de 
winkel.

4.   Kom in je eentje de 
bestelling ophalen. 
Alleen als je 
klachtenvrij bent, kan de 
bestelling worden afgehaald.

3.   De afspraak bevestiging 
bevat alle praktische 
informatie voor het 
veilig en vlot afhalen van de 
bestelling. Afhalen kan alleen 
binnen het afgesproken tijdslot. 

2.   Je ontvangt een 
bevestiging met een 
tijdslot wanneer de 
bestelling op te halen is. Er zit 
minimaal een dagdeel (4 uur) 
tussen bestellen en ophalen.

1.    Doe op afstand thuis  
een (online) 
bestelling bij een 
winkel of een locatie met een 
winkelfunctie.

6.   Betalen doe je thuis 
vooraf, achteraf of 
zoveel mogelijk 
contactloos bij het afhalen.

Heb je klachten? 

Blijf in thuisquarantaine. 

Ontvang geen bezoek. 

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij  
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter  
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Is het druk?  
Ga dan weg.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

 .



INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende avon-
den weten? Kijk eens op de 
www.meierijstad.nl/gemeenteraad. Daar vindt u informatie over 
de gemeenteraad, raadsleden, burgercommissieleden, raadsbij-
eenkomsten, uitzendingen raadsbijeenkomsten etc.
Hebt u vragen? Neem dan contact op met de griffie, telefoon 14 
0413 of e-mail griffie@meierijstad.nl.

INFORMATIEAVOND MEIERIJSTAD AARDGASVRIJ

2021 is het jaar waarin gemeente Meierijstad met de inwoners in 
gesprek gaat over de plannen om aardgasvrij te zijn in 2050.  In 
2020 zijn álle wijken in Meierijstad technisch in kaart gebracht, 
bijv. het bouwjaar van de woningen, het type woningen en de 
woningdichtheid van een wijk. Dat heeft geresulteerd in een zo-
genaamde longlist; een lijst van wijken die (om technische reden) 
kans maken als eerste van het gas af te gaan. Met de inwoners 
van die wijken wil de gemeente graag in gesprek. Om te horen 
wat er leeft in de wijk; hoe de sociale samenhang is; of inwoners 
actief zijn met energievraagstukken of andere warmtebronnen, 
de financiële draagkracht etc.

Op donderdag 11 februari is er een digitale informatie avond van 
19.30 uur tot 21.00 uur voor de woningeigenaren uit de wijken De 
Bunders, Oranjewijk en Dorsveld, Veghel Zuid, ’t Ven in Veghel, 
Erp (Vlaskamp, Centrum) & Eerde (hele dorp).
Aanmelden voor deze avond kan via 
www.meierijstad.nl/aardgasvrij.

ENQUETE MEIERIJSTAD AARDGASVRIJ 

Alle inwoners van Meierijstad kunnen op 
https://enquetemeierijstad.w-e.nl/ hun mening geven over Meie-
rijstad Aardgasvrij in een digitale vragenlijst. Wij stellen uw me-
ning zeer op prijs, het kost slechts 5 minuten van uw tijd. Mee-
doen is mogelijk t/m zondag 14 februari.

TER INZAGE: ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
(INCLUSIEF BEELDKWALITEITSPLAN) “SINT-
OEDENRODE, VERPLAATSING ALBERT HEIJN”

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader 
van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan 
“Sint-Oedenrode, verplaatsing Albert Heijn” ter inzage leggen.
Het bestemmingsplan maakt een ontwikkeling mogelijk waarbij 
de nieuwe supermarkt wordt gesitueerd aan de Borchmolendijk. 
Daarvoor worden de panden Borchmolendijk 14, 16, 18, 20/20a, 
22 en 22a en Passtraat 2 gesloopt. Bovenop de nieuwe super-
markt worden maximaal 6 appartementen gebouwd. De oude 
locatie van de supermarkt (Markt 18) wordt herbestemd. Daarbij 
wordt uitgesloten dat daar in de toekomst nog een supermarkt 
mag worden geëxploiteerd.

Voor de toetsing op welstand is voor de herontwikkelingslocatie 
ook een beeldkwaliteitsplan (BKP) opgesteld. 

Burgemeester en wethouders hebben besloten, dat er geen mili-
eueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld voor bovenge-
noemde ontwikkeling. Op grond van de onderzoeken en afwe-
gingen in de ‘Aanmeldingsnotitie/vormvrije m.e.r.-beoordeling” 
blijkt dat het plan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu zal hebben. Het opstellen van een MER is daarom niet 
noodzakelijk.  

De desbetreffende stukken liggen vanaf 11 februari tot en met 24 
maart 2021 ter inzage in het stadhuis van de gemeente Meierij-
stad, Stadhuisplein 1 te Veghel gedurende openingstijden. 
De stukken zijn ook raadpleegbaar op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ont-
werpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan, kunt u de vol-
ledige bekendmaking raadplegen op 
www.officielebekendmakingen.nl.

START RUIMEN GRAVEN GEMEENTELIJKE 
BEGRAAFPLAATSEN

Op maandag 8 maart start de gemeente met het ruimen van gra-
ven op de gemeentelijke begraafplaatsen aan de Ottenstraat in 
Erp en aan Zuidergaard in Veghel. Het betreft graven waarvan de 
grafrechten zijn verlopen. Het gaat om graven, waarvan de na-
bestaanden hebben aangegeven dat zij geen belangstelling heb-
ben voor verlenging van de grafrechten. De graven die geruimd 
worden en waarvoor geen grafrechten meer betaald worden zijn 
ruim één jaar geleden allemaal gemerkt met een bordje voor her-
kenning. Familieleden hebben ruimschoots de tijd gehad om de 
grafrechten eventueel te kunnen verlengen. Daarnaast hebben 
alle rechthebbenden - voor zover hun adres te traceren was - een 
schriftelijke bevestiging ontvangen over de geplande ruiming.

Proces van ruiming
De ruiming start op de begraafplaats in Erp (onder voorbehoud) 
op maandag 8 maart  en zal een aantal dagen in beslag ne-
men. Direct daarna zullen de werkzaamheden op begraafplaats  
Zuidergaard plaatsvinden. De beide begraafplaatsen worden tij-
dens de ruiming de hele dag afgesloten en kunnen niet bezocht 
worden, wij vragen hiervoor uw begrip. De ruiming wordt goed 
afgeschermd en is niet zichtbaar en niet toegankelijk voor onbe-
voegden. Ten tijde van een begrafenis worden de ruimingswerk-
zaamheden stopgezet.

Op de publicatieborden bij de ingang van de begraafplaatsen 
hangen overzichten en een tekening van de te ruimen graven. 
Nadere informatie over de te ruimen graven kan worden verkre-
gen bij mevrouw Marjan Verstappen van het atelier Openbaar 
gebied, telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 14 0413.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 
VEGHEL, HERZIENING PATER VERVOORTSTRAAT 
ONGENUMMERD

Burgemeester en wethouders van Meierijstad maken bekend 
dat het bestemmingsplan Buitengebied Veghel, herziening Pater 
Vervoortstraat ongenummerd, dat door de gemeenteraad op 27 
januari 2021 is vastgesteld, van 5 februari tot 19 maart 2021 ter 
inzage ligt op het stadhuis Stadhuisplein 1 te Veghel. Tevens is 
het bestemmingsplan raadpleegbaar op: 
www.ruimtelijkeplannen.nl; zoek op plannaam:
Bestemmingsplan buitengebied Veghel, herziening Pater Ver-
voortstraat 
Dan kiezen voor bestemmingsplan vastgesteld op 27 januari 
2021.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan Buitengebied Veghel, herziening Pater 
Vervoortstraat ongenummerd maakt de bouw van een nieuwe 
woning mogelijk in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling. 

Beroep
Binnen deze termijn van zes weken kan beroep tegen het raads-
besluit worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor de 
officiële bekend making wordt verwezen naar 
www.officielebekendmakingen.nl.

Contact
U kunt voor nadere informatie contact opnemen met Tom van 
den Waardenburg van het atelier Gebiedsontwikkeling en Plano-
logie, via telefoonnummer 0413 381 290.

PODCASTSERIE MEIERIJSTAD MIJMERT IN DE 
MAAK

Vier jonge journalisten gaan op pad voor podcastserie Meierij-
stad Mijmert. Met deze podcastserie besteedt Meierijstad aan-
dacht aan de impact die corona heeft op onze gemeente.
Zij stellen zich in de komende vier weken voor. 

Luuk Glaap (21) uit Schijndel zit momenteel in het laatste jaar 
van de opleiding Journalistiek in Tilburg. Al jaren brengt hij ver-
slag uit voor Omroep Meierij en schrijft hij artikelen voor het Bra-
bants Dagblad over Meierijstad. 
“Ik krijg dus veel mee van wat er speelt in Meierijstad. Natuurlijk 
omdat ik zelf in Schijndel woon, maar ook omdat ik voor mijn 
werk veel mensen spreek uit de gemeente. Ik krijg dus veel ver-
halen te horen, waarin het coronavirus het afgelopen jaar vaak 
het hoofdonderwerp was. Vandaar 
dat ik deelneem aan dit project. Ver-
der wil ik de inwoners van Meierijstad 
laten horen wat andere dorpelingen 
hebben beleefd in deze crisis die 
nog altijd voortduurt. Een project dus 
waarbij kan worden stilgestaan bij 
ingrijpende gebeurtenissen in deze 
crisis, maar ook de mooie momenten 
die het heeft opgeleverd”

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
De Scheifelaar 3 plaatsen van een dakkapel
De Scheifelaar 528 bouwen van een woning en het 

aanleggen van een inrit
Morschehoef 12 te Erp veranderen van een 

elektronicazaak naar een 
meubelzaak

Morgenstraat 7 te Erp wijzigen van het wegtracé en 
bijbehorende voorzieningen

Bolstweg 19 kappen van een boom
Burg Verheijenstraat 12 
te Erp

bouwen van een woning (gewijzigd 
vergunning)

Past van Schijndelstraat 
26 te Erp

plaatsen van een dakkapel

Morsenburg 19 te Erp bouwen van een overkapping
Past. Clercxstraat 3 kappen van 15 bomen
Hoolstraat 7 uitbreiden van het aantal dieren en 

het plaatsen van een luchtwasser
De Scheifelaar 
ongenummerd (537A) 

plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

Witte de Withstraat 24 A plaatsen van hekwerk
Kampweg 7 te Erp splitsen van een woning

Evenementenvergunning
Biezendijk 23 3 en 4 april 2021 

motorcrosswedstrijd

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Beukelaar 19 A  bouwen van een woning
Pastoor Sandersstraat 
39 

plaatsen van een dakkapel

Bernhardshoeve entree 
woning (ongenummerd)

bouwen van een woning

Past. van Haarenstraat 
(ongenummerd L 4377) 

bouwen van een woning

Hoofdstraat 8A (8 en 10) splitsen van een commerciële 
ruimte in 2 nieuwe commerciële 
ruimtes en het wijzigen van de 
gevel

Heuvelberg 16 te Erp wijzigen van het nog niet 
gerealiseerde bijgebouw en het 
maken van een overkapping

Kennedylaan 18 beperkte milieutoets voor de 
inrichting op het perceel

De Eeuwsels  kappen van 22 populieren

Standplaatsvergunning
De Boekt 20 tot en met 31 december 2021 - 

verkoop van oliebollen

GEWEIGERDE VERGUNNING

Bolstweg 11 plaatsen van zonnepanelen

VERDAGINGSBESLUITEN

Erf 2400, Jorishoeve 
(ongenummerd) nabij 
nummer 2 

bouwen van een woning

De Houtwal 
ongenummerd  

plaatsen van een woonunit

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

Kraanmeer 1 te Erp bouwen van een omkleed- 
doucheruimte met kantine en 
plaatsen van 3 containers

Goordonk 2 wijzigen vee-aantallen

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.


