
TERUGBLIK BEELDVORMENDE AVOND 9 FEBRUARI 

Bent u benieuwd hoe de beeldvormende avond verlopen is? Wilt 
u weten wat er besproken is? U kunt de vergaderingen terugkijken 
via www.meierijstad.nl/videoregistraties.

COMMISSIES 15 FEBRUARI

Op 15 februari behandelen de commissies de onderwerpen 
voor de raadsvergadering van 2 maart. De commissies geven 
advies 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. 
De aanmeldtermijn voor het spreekrecht is inmiddels gesloten. 

Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering 15 februari
Op de agenda:
• Normenkader 2022 (*)
• Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Den Dubbelen 

4 Eerde’ (*)
• Zienswijze kadernota 2024 Veiligheidsregio Brabant-Noord
• Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, herziening Venushoek 

38’.
• Motie vreemd aan de orde D66: ‘Afvalringen voor plastic 

flesjes en blikjes’
(*) De agendacommissie heeft bepaald om deze agendapunten 
aan te merken als hamerstuk. Voor de actuele stand van zaken: 
zie www.meierijstad.nl/vergaderkalender. 

Commissie Mens en Maatschappij 15 februari
Op de agenda:
• Zienswijze ontwerp centrumregeling Jeugd Noordoost 

Brabant 2024
• Zienswijze kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant, inclusief 

geactualiseerd basispakket
• Motie vreemd aan de orde Hart: ‘Onder de pannen’

BIJWONEN COMMISSIEVERGADERINGEN/
LIVE STREAM

De commissievergaderingen vinden plaats in het bestuurscentrum 
van Meierijstad, Burg. Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode. Aanvang 
19.30 uur.
U bent van harte welkom om de vergaderingen 
bij te wonen. U kunt de vergaderingen ook thuis 
live volgen via de livestream www.meierijstad.nl/
videoregistraties. 
De vergaderingen zijn ook terug te kijken. 

RAADSVERGADERING 2 MAART 

De raad neemt op 2 maart een besluit over de onderwerpen die 
in de commissies worden behandeld. Amendementen en moties 
vindt u bij de vergaderstukken. 

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? 
Kijk dan bij de vergaderstukken op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender
Hier vindt u ook de actuele stand van zaken.

UIT DE RAAD GELICHT

Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, herziening Venushoek 38’
De huidige woning met bijbehorende opstallen wordt gesloopt. 
In plaats daarvoor worden drie ruimte-voor-ruimte-woningen 
met bijgebouwen opgericht. Hiervoor is een herziening van het 
geldende bestemmingsplan nodig. 

Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Den Dubbelen 
4 Eerde’
Het bestemmingsplan maakt een herbestemming naar de functie 
‘Wonen’ mogelijk. Daarmee wordt de bedrijfswoning omgezet 
naar een burgerwoning. Verder wordt overtollige bebouwing 
gesloopt en – via de sloopbonusregeling - een maximum van 300 
m2 aan bijgebouwen toegestaan.

Zienswijze ontwerp centrumregeling Jeugd Noordoost Bra-
bant 2024
De centrumregeling is in het voorjaar van 2022 geëvalueerd. 
Belangrijkste bevinding is dat de regionale samenwerking positief 
ervaren wordt. Enkele aanpassingen zijn gewenst op thema’s, 
zoals verdeelsleutel en inkoopsystematiek. 

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende 
avonden weten? Wilt u nader kennismaken 
met de raads- en commissieleden? Kijk dan op  
www.meierijstad.nl/gemeenteraad. 
Vragen? Neem dan contact op met de griffie, 
telefoon 14 0413 of e-mail griffie@meierijstad.nl 

DINSDAG 28 FEBRUARI: DIGITALE 
INFORMATIEAVOND OPWEKKEN DUURZAME 
ENERGIE IN MEIERIJSTAD 

Meer weten over hoe de gemeente denkt over het opwekken van 
duurzame energie? Doe dan dinsdag 28 februari mee aan de 
digitale informatieavond! De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen 
die meer wil weten over duurzame energie. Maar ook over het 
beleidskader wat de gemeente daar nu voor aan het opstellen is. 
Tijdens de digitale sessie vertellen we over de mogelijkheden en 
onmogelijkheden zoals zonneparken, windmolens, waterstof en 
biogas. Voorwaarden voor het opwekken van duurzame energie 
schrijven we op in beleid. We lichten toe hoe dit beleid tot stand 
komt en wat de belangrijkste onderdelen zijn. 
Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen 
over duurzame energie.

Aanmelden kan via https://bit.ly/3RPHtpQ of via 
deze QR code

TER INZAGE: ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
‘BUITENGEBIED VEGHEL, HERZIENING 
DE KUILEN 19’

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening 
De Kuilen 19’ ligt tot en met vrijdag 24 maart 
ter inzage in het gemeentehuis, Stadhuisplein 
1 te Veghel. Tevens is het ontwerp van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, 
herziening De Kuilen 19’ digitaal te raadplegen 
via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening 
De Kuilen 19’ voorziet in de omschakeling van een melkveebedrijf 
naar een verblijfsrecreatie. De akkerbouwactiviteiten blijven in 
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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 van Meierijstad, 
 
Met de aardbevingen van vorige week zijn Turkije en Syrië getroffen door een enorme ramp. 
 
Ons hart gaat uit naar de inwoners van Zuid-Oost Turkije en Noord-Syrië met duizenden 
slachtoffers en ontheemden.  
We leven mee met onze inwoners van Turkse, Koerdische en Syrische afkomst wiens 
familieleden en vrienden zijn getroffen. 
 
Vanuit onze lokale samenleving zien we verschillende kleine en grote initiatieven ontstaan om 
hulp te bieden. We juichen dit als gemeenteraad van harte toe en hopen dat er veel steun uit zal 
gaan vanuit Meierijstad voor deze acties maar ook de landelijke actie via gironummer 555. 
 
Namens alle fracties van de gemeenteraad van Meierijstad 
 

 



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.

stand in combinatie met het houden van enkele runderen en 
boerderij kleindieren. Het geheel wordt voorzien van een goede 
landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering van het 
historische landschap.

U kunt een zienswijze indienen op het ontwerp 
bestemmingsplan. De volledige bekendmaking 
vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

TER INZAGE: ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
‘MORSCHEHOEF 8 ERP’

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Morschehoef 8 
Erp’ ligt tot en met vrijdag 24 maart ter inzage 
in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel. 
Tevens is het ontwerp van het bestemmingsplan 
‘Morschehoef 8 Erp’ digitaal te vinden via  
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Morschhoef 8 Erp’ voorziet 
in het omschakelen van een intensieve veehouderij en 
veehandelsbedrijf naar de realisatie van twee nieuwe vrijstaande 
woningen in combinatie met het omzetten van de bestaande 
bedrijfswoning naar een burgerwoning.

U kunt een zienswijze indienen op het ontwerp 
bestemmingsplan. De volledige bekendmaking 
vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

TER INZAGE: ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
HOOGEIND 7 SINT-OEDENRODE

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Hoogeind 7 Sint-Oedenrode’ ligt 
vanaf donderdag 16 februari tot donderdag 30 maart ter inzage 
in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel.

Op de locatie is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-
Oedenrode’ van de voormalige gemeente Sint-Oedenrode van 
toepassing. Het plan betreft het omzetten van de 5.442 m² aan 
bestemming ‘agrarisch’ in:
• 2.588 m² wonen (met een bouwblok om de bestaande 

woning);
• 791 m² groen;
• 2.063 m² agrarisch (bestaande agrarische bestemming).
Hierbij verdwijnt het gehele agrarisch bouwvlak.

U kunt een zienswijze indienen op het ontwerp 
bestemmingsplan. De volledige bekendmaking 
vindt u op www.officielebekendmakingen.nl.

BEN JE TUSSEN 18 EN 35 JAAR? DOE MEE MET 
DE DESIGN CHALLENGE ZON! 

 

Ook in Meierijstad gaan we duurzaam energie opwekken. 
Dat doen we onder andere met zonnepanelen op land. 
De design challenge is jóuw kans om te vertellen hoe jij 
zonneparken ziet in Meierijstad. Praat nú mee het gaat om 
joúw toekomst! De design challenge is van 27 februari t/m 
15 maart.
Om mee te doen hoef je geen voorkennis te hebben. De 
design challenge bestaat uit drie onderdelen die je zelf 
flexibel kan inplannen. En als bonus krijgt iedere deelnemer 
een attentie. 
• Postpakketje. Een aantal kleine opdrachten die we per 

post ontvangt. Het invullen duurt 20 minuten. 
• Digitale groepssessie. We bespreken de opdrachten 

van het postpakketje. De sessie duurt max. 2 uur en je 
kiest zelf een moment wat jou uitkomt. 

• Afsluitende bijeenkomst. 15 maart, 19:30 - 21.30 uur. 
• Kijk op www.meierijstad.nl/designchallenge voor meer 

info en aanmelden. 
• De post ontvang je in de week van 27 februari, de digitale 

sessies zijn een week later. 

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje 
naar duurzaam@meierijstad.nl 
Doe je mee? Meld je aan via de QR-code! 
 
Ken je geïnteresseerden? Deel dit bericht.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
 
De nevenvestiging Schijndel is vanwege onderhouds-
werkzaamheden op 3 maart open tot 12.30 uur.

 

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
Hintelstraat 18 aanleggen van een inrit
Mosterdveld 3 plaatsen van een tuinoverkapping
Esdonkstraat 2 herontwikkelen van kerk naar 

kinderdagverblijf, basisschool en 
appartementen

Boerdonksedijk 50 te 
Erp

verbouwen van een woning

Kievietdonk 75 huisvesten van arbeidsmigranten
Hertog Janstraat 1 huisvesten van arbeidsmigranten
Pastoor Bogaertsstraat 
1 te Erp

huisvesten van arbeidsmigranten

Karel Doormanstraat 11 huisvesten van arbeidsmigranten
Scheldehof 12 huisvesten van arbeidsmigranten
Lavasveld 21 realiseren van een dakkapel
Beekgraafstraat 3 renoveren van de voor- en 

achtergevel

Beekgraafstraat 11 renoveren van de voor- en 
achtergevel

Lingestraat 17 renoveren van voor en achtergevel
Beekgraafstraat 12 renoveren van de voor- en 

achtergevel
Beekgraafstraat 1 renoveren van de voor- en 

achtergevel
Beekgraafstraat 5 renoveren van de voor- en 

achtergevel
Beekgraafstraat 9 renoveren van de voor- en 

achtergevel
Lingestraat 26 renoveren van voor en achtergevel
Lingestraat 11 renoveren voor en achtergevel
Beekgraafstraat 18 renoveren van de voor- en 

achtergevel
Eisenhowerweg 19 kappen van een boom
Kruisstraat ong. renoveren van rioolgemaal
Schoolhuisweg 24 vervangen/vernieuwen van 

bestaande overkapping samen met 
nieuwe schansmuur afscheiding

Rijnstraat 31 huisvesten van arbeidsmigranten
Franciscanessenlaan 19 plaatsen van een airco
De Laren 2 te Erp kappen van 4 populieren
Buitendreef ong.  kavel 
4

bouwen van een woning

Het Gehucht (kavel 4) plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

Evenementenvergunningen
Markt ong. 25 juni open dag wervingsdag 

brandweer Meierijstad Post Veghel
Stadhuisplein en 
Hoofdstraat 

26 maart Veghel luidt de lente in

Dobbelsteenplein te 
Mariaheide

7 t/m 9 juli Gekko’s Beachsport 
Event

Pastorietuin te Eerde 27 april Koningsdag Eerde

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Hoogven 11 te Erp bouwen van een loods
Blankenburg 4 realiseren van nieuwe 

zonnepanelen met bijbehorende 
bouwwerken en het legaliseren 
van bestaande zonnepanelen en 
bijbehorende bouwwerken

Burg. Völkerstraat 1 verbouwen van een woning
Vlasven 246 vergroten van de eerste verdieping
Jan Steenstraat 8 verbouwen van een woning
Donauring 81 vergroten van de buitenberging

Evenementenvergunningen
Centrum 18, 19 en 21 februari 

Jeugdoptocht, Grote optocht, 
Lampionnenoptocht en 
Kuusverbranding Carnaval Veghel 
Kuussegat

Verlengde Noordkade 
10-12 - NCB-Laan - 
Hoogstraat - Kolonel 
Johnsonstraat 

4 mei Dodenherdenking Veghel

Collectevergunning
 Keldonk 3 t/m 7 april Goede Doelen Week 

VERDAGINGSBESLUITEN

Kruigenstraat 15 plaatsen van zonnepanelen
Deken Snoecxstraat 27 plaatsen van een scootmobielbox
Ham 4 bouwen van een parkeerschuur
Herenakker 9  bouwen van een woning
Noordkade 9A renoveren van een gebouw tot 

opslagruimte
De Omgang 16, 30 en 
40 

bouwen van 3 vrijstaande 
woningen

Dit zijn kennisgevingen en geen officiële 
publicaties. De officiële publicaties staan op  
www.overheid.nl. Abonneer u op de 
e-mailservice om berichten digitaal te ontvangen 
via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt 

 


