UIT DE RAAD GELICHT

RAAD VERGADERT DIGITAAL
3 Kolommen van 91,3 mm breed
Zolang er sprake is van
een lockdown
worden de vergaderingen
Lettertype
Arial Regular
digitaal gehouden. Belangstellenden
kunnen
de vergaderingen,
Platte tekst 9 pt
zoals gebruikelijk, via de livestream
interlinie 12 pt
(www.meierijstad.nl/videoregistraties)
volgen.
Subkop Arial Regular 9 pt interlinie
13 hoofdletter
Kijk voor actueleachtergrond
informatie op
blauw zoals voorbeeld
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

BEELDVORMENDE AVOND 25 FEBRUARI (DIGITAAL)

NIEUWS UIT DE RAAD

Op het programma staat:
• Tussentijdse stand van zaken Integraal
Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2021-2036
Presentatie door ICS Adviseurs over de voortgang, het doorlopen
proces en de vervolgstappen (eerste indruk van het IHP). Nadien
LIDhierover
GEMEENTERAAD
MEIERIJSTAD
is erBENOEMING
gelegenheid om
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.
NIEUWS
UIT DE
BUURT
Nadien
is er gelegenheid
om vragen
te stellen.
•

Rekenkameronderzoek kwaliteit dienstverlening
gemeente Meierijstad
Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek van de
rekenkamercommissie Meierijstad? Wat zijn de conclusies en
aanbevelingen?

Onderschrijving denkrichting uitvoeringsplan Omnipark
Erp
Met de onderschrijving van de denkrichting geeft de raad richting
aan de toekomstige realisatie van een toekomstbestendig
dorpshart in Erp. Dit vergt grote investeringen waarvoor nog geen
dekking in de meerjarenbegrotingen is opgenomen. Voorstel is
om de denkrichting voor het uitvoeringsplan te onderschrijven.
Scenariokeuze
optimalisatieonderzoek
voormalig
gemeentehuis Sint-Oedenrode
Uit het optimalisatie-onderzoek is naar voren gekomen dat het
scenario waarbij de raadzaal wordt verplaatst het meest kansrijk
is om het gebruik van het pand te optimaliseren. Daarbij wordt
voor de vrijkomende gebouwdelen de voorkeur uitgesproken om
deze te verkopen voor wonen/wonen met zorg doeleinden, en het
verplaatsen van het Heemhuis naar het bestuurscentrum nader
uit te werken. Voorstel is om met dit scenario in te stemmen.

INFORMATIE DELEN MET DE RAAD
Hebt u een onderwerp waarover u informatie wilt delen met
de raad? Dien dan - via de griffie - een gemotiveerd verzoek
in bij de agendacommissie. De agendacommissie beslist of
en zo ja wanneer het onderwerp wordt geagendeerd voor een
beeldvormende avond.

INFORMATIE GRIFFIE
Hebt u vragen? Neem dan contact op met de griffie, telefoon
14 0413 of e-mail griffie@meierijstad.nl.

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 11 MAART

NIEUWE BOUWKAVEL IN JULIANASTRAAT VEGHEL
Er komt een bouwkavel beschikbaar in Veghel. De bouwkavel is
bedoeld voor het bouwen van een vrijstaande woning. De kavel
ligt tussen Julianastraat 2 en 4 en is 544 m² groot.
Interesse?
Bent u geïnteresseerd dan kunt u vanaf 1 maart tot en met 28
maart 2021 een bod uitbrengen. U brengt uw bod uit via een
digitaal inschrijfformulier. Dit formulier staat vanaf 1 maart 2021
online op www.meierijstad.nl/julianastraat. Ook vindt u daar meer
informatie over de kavel.
Na aﬂoop van de inschrijftermijn worden alle betrokkenen
geïnformeerd.

BELEIDSREGEL KRUIMELGEVALLEN GEMEENTE
MEIERIJSTAD
Burgemeester en wethouders van Meierijstad maken bekend
dat zij op 16 februari 2021 hebben besloten gewijzigd beleid
vast te stellen voor planologische kruimelgevallen, te weten de
toepassing van het buitenplans afwijken met toepassing van
artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) juncto artikelen 4 en 5 Bijlage II van het
Besluit omgevingsrecht (Bor).
De Wabo maakt het mogelijk om medewerking te verlenen
aan afwijkingen van het bestemmingsplan voor onder andere
het oprichten van een bijbehorend bouwwerk bij woningen
of het gebruik van een gebouw. In de beleidsregel staat in
welke gevallen medewerking verleend kan worden met de
afwijkingsmogelijkheid.
De gewijzigde beleidsregel treedt in werking daags na publicatie
in het Gemeenteblad en is in te zien via de gemeentelijke website
en www.officielebekendmakingen.nl Er staat geen bezwaar of
beroep open tegen de beleidsregel.

VRAAG VAN DE WEEK

Op de agenda staat:
• Geactualiseerd normenkader 2018-2021 *
• Denkrichting uitvoeringsplan Omnipark
• Scenariokeuze optimalisatieonderzoek voormalig
gemeentehuis Sint-Oedenrode
• Financiering, aanschaf en implementatie van regiesysteem
Sociaal Domein WMO en Jeugd
• Motie vreemd aan de orde Lokaal Meierijstad: Vergroting
OVERIG NIEUWS
kans woningtoewijzing voor eigen inwoners kernen
*De agendacommissie heeft bepaald om dit punt aan te merken
als hamerstuk. Voor dit punt geldt geen spreektijd, tenzij een
inspreker en/of een fractie zich hiervoor heeft gemeld. Raadpleeg
voor de actuele stand van zaken
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

Inspreken
Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Neem dan
contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl of tel.
14 0413). Aanmelding is mogelijk tot 10 maart, 12.00 uur. De
spreektijd is maximaal vijf minuten per inspreker.

GEMEENTE MEIERIJSTAD
Stadhuisplein 1
5461 KN Veghel
tel: 14 0413
Voor storingen kunt u
bellen 14-0413

www.meierijstad.nl
info@meierijstad.nl
@gemeentemeierijstad
@GemMeierijstad
@gemeentemeierijstad

PODCAST MEIERIJSTAD MIJMERT
Vier jonge journalisten gaan op
pad voor podcastserie Meierijstad
Mijmert. Een podcast wordt nog beter
als daar treffende en herkenbare
muziek onder gemonteerd wordt.
Het comité Meierijstad Mijmert is er
trots op dat Dennis van der Sanden
uit Sint-Oedenrode de muziek heeft
gemaakt. Dennis stelt zich uiteraard
ook even voor.
Dennis van der Sanden (22) komt
uit Sint-Oedenrode en is een
gitaarvirtuoos die al sinds zijn
achtste met muziek bezig is. Dennis is eerstejaars student aan het
fameuze Berklee College of Music in Boston. Vanwege corona
moest hij echter terugkeren naar Nederland. Dennis bevindt zich
tussen ‘s werelds beste gitaristen en wordt wereldwijd gezien als
aankomend talent.
“Al heel mijn leven woon ik in Sint-Oedenrode; ik zat in Veghel op
school en stond vaak in Meierijstad op het podium. Het is dan ook
niet gek dat veel van mijn vrienden en kennissen hier vandaan
komen. Het afgelopen jaar heb ik vele verhalen gehoord van
mensen uit de omgeving die een ontzettend moeilijke tijd hebben
gehad. Ook hoorde ik verhalen van mensen die geweldige
dingen hebben gedaan om het gemis van sociale contacten
te verzachten. Ik vind het belangrijk om deze verhalen in de
gemeenschap naar voren te brengen; om mensen te laten weten
dat ze er in deze periode niet alleen voor staan. Het is dus een
eer voor mij om aan dit project mee te mogen werken.”

BESTEMMINGSPLAN HARMONISATIE DIVERSE
REGELINGEN
Op 27 januari 2021 heeft de raad het bestemmingsplan
‘Harmonisatie van diverse regelingen’ vastgesteld. De regelingen
uit de bestaande bestemmingsplannen van Meierijstad worden
deels geharmoniseerd en geactualiseerd via dit bestemmingsplan.
Het gaan om regels over:
1. Wonen binnen de bebouwde kom
2. Extra bebouwing bij maatschappelijke voorzieningen
3. Aanpassing van de bouwregels voor bijbehorende
bouwwerken van bestemmingsplan ‘Centrum, herziening
2013’ van Sint-Oedenrode
4. Bouwen van antennemasten binnen de bebouwde kom
5. Wonen in het buitengebied
6. Agrarische bedrijfsmatige activiteiten
7. Uitbreiding van niet-agrarische bedrijven in het buitengebied
8. Bouwregels met betrekking tot energieopwekking in het
buitengebied
9. Recreatieve activiteiten in het buitengebied
10. Schuilgelegenheden voor hobbymatig houden van dieren
Bij de vaststelling zijn een groot aantal wijzigingen vastgesteld ten
opzichte van het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen. Voor de
mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het bestemmingsplan,
kunt u de volledige bekendmaking raadplegen op
www.officielebekendmakingen.nl.

AANSLAG GEMEENTELIJKE BELASTINGEN DEZE
WEEK IN DE BRIEVENBUS
Deze week ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen
2021 inclusief de WOZ beschikking. Op deze aanslag vindt u

onder andere de onroerende zaakbelasting, de rioolheffing en
de afvalstoffenheffing.

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2021

Betaling
Als u een automatische incasso heeft, wordt het bedrag in
10 maandelijkse termijnen geïncasseerd. Hebt u nog geen
automatische incasso? Dan kunt u hiervoor een machtiging
afgeven. Dit doet u via
www.meierijstad.nl/digitale-belastingbalie. Na het afgeven van
de machtiging ontvangt u een mail ter bevestiging.
Wilt u geen automatische incasso, dan betaalt u de eerste termijn
binnen een maand na dagtekening. De tweede termijn betaalt
u uiterlijk 2 maanden daarna. Vermeld bij uw betaling altijd het
aanslagbiljetnummer. Voor meer informatie kunt u terecht op
www.meierijstad.nl/belastingen.
Vragen?
Heeft u vragen over het aanslagbiljet of de WOZ-waarde van uw
woning? Neem dan contact op met belastingen@meierijstad.nl
of bel met 0413-381030.

OVERZICHT MOGELIJKHEDEN OM UW STEM UIT TE BRENGEN VOOR
DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER
HOE

VOOR WIE

WANNEER

WAAR

Briefstemmen

70+ers

10 maart t/m 16 maart 2021
van 9.00 uur tot 17.00 uur
17 maart 2021
van 7.30 uur tot 21.00 uur

Afgiftepunt briefstem:
Bibliotheek Schijndel, Markt 20
Bibliotheek Sint-Oedenrode, Markt 30
Bibliotheek Veghel, Markt 1

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
De Scheifelaar II
perceel 521
Middegaal 51
Udenseweg 5
Burg. de
Kuijperlaan 10
Acacialaan 11
Koningsveld 31 te
Erp
Taylorweg 7
Rooseveltlaan 10
Morgenstraat 7 te
Erp
Koningsveld 31 te
Erp

bouwen van een woning

Vóór 12 maart 2021, 17.00 uur Oranje brievenbus van PostNL
Vroegstemmen

Kwetsbare kiezers

15 en 16 maart 2021
van 7.30 uur tot 21.00 uur

Museum Jan Heestershuis,
Pompstraat 17 Schijndel
Kasteel-Raadhuis Dommelrode,
Burg. Wernerplein 1 Sint-Oedenrode
Gemeentehuis Meierijstad,
Stadhuisplein 1 Veghel
Wijnu gebouw,
Wilgenstraat 15 Veghel
Raadhuis Erp,
Hertog Janplein 9 Erp

Stemmen met
gebarentaal
ondersteuning

Kiezers die
gebarentaal
spreken

15 maart 2021
van 10.00 uur tot 13.30 uur

Gemeentehuis Meierijstad,
Stadhuisplein 1 Veghel

16 maart 2021
van 10.00 uur tot 13.30 uur

Kasteel Raadhuis Dommelrode
Burg. Wernerplein 1 Sint-Oedenrode

herbestemmen van een bedrijfswoning
naar plattelandswoning
brandveilig gebruik van het pand
transformeren van school naar 29
appartementen
plaatsen van een dakopbouw
plaatsen van 9 zonnepanelen
uitbreiden van een bedrijfshal
vervangen van de gevel en
dakbekleding
verplaatsen van een paardenstal en
observatiebaan
dakkapel aan voorzijde

Ingetrokken aanvragen op verzoek van aanvrager
Heuvelplein 1

bouwen van een 5-tal wasboxen

Udenseweg 5

verbouwen van een woonkamer tot 4
ruimtes

17 maart 2021
‘t Spectrum,
van 10.00 uur tot 13.30 uur en Steeg 9 Schijndel
van 17.00 uur tot 21.00 uur
Drive-in

Kwetsbare kiezers

15 en 16 maart 2021
van 7.30 uur tot 21.00 uur

Gemeentewerf Veghel,
Doornhoek 3740
Gemeentewerf Schijndel, Bogaard 2
Manege de Pijnhorst,
Bremhorst 6 Sint-Oedenrode

Drive-in

Alle kiezers

17 maart 2021
van 7.30 uur tot 21.00 uur

Gemeentewerf Veghel,
Doornhoek 3740
Gemeentewerf Schijndel, Bogaard 2
Manege de Pijnhorst,
Bremhorst 6 Sint-Oedenrode

In één van de
stembureaus in
Meierijstad

Alle kiezers

17 maart 2021
van 7.30 uur tot 21.00 uur

Kijk op
www.meierijstad.nl/stemlokalen of
www.waarismijnstemlokaal.nl

Mobiel
stembureau
met beperkte
toegang

Alleen voor
bewoners van
zorgcentra

17 maart 2021

Mobiel stembureau 1
Odendael
08.30 – 12.00 uur
Mgr Bekkershuis
13.00 – 15.00 uur
Barbara en Annahof 16.00 – 19.30 uur
Mobiel stembureau 2
Watersteeg
08.30 – 12.00 uur
Aatrium
13.00 – 15.00 uur
Joachim en Anna
16.00 – 17.00 uur
Simeonshof
18.00 – 20.00 uur

Volmacht

Alle kiezers kunnen een vomacht
geven aan een
andere kiezer

15, 16 en 17 maart 2021

Kijk op
www.meierijstad.nl/stemlokalen of
www.waarismijnstemlokaal.nl

Kiezerspas

Alle kiezers met
een kiezerspas

15, 16 en 17 maart 2021

Kijk op
www.meierijstad.nl/stemlokalen of
www.waarismijnstemlokaal.nl

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Sluisstraat 44.01 t/m
44.12
Hoek 21 te Erp
Willibrordushoek 1
De Scheifelaar 503A
Gerecht 8 te Erp
Past. van
Haarenstraat 83A
Morsenburg 19 te
Erp

bouwen van 12 appartementen
bouwen van een bedrijfswoning
oprichten van een bedrijfsgebouw
bouwen van een woning en het
aanleggen van een inrit
wijzigen van dieraantallen en afwijken
van bestemmingsplan
bouwen van een woning
bouwen van een overkapping

Collectevergunning
Veghel

10 t/m 17 oktober 2021 Goede doelen
week Veghel

VERDAGINGSBESLUITEN
Piet Bartenstraat
2-36 40-42 even
Dr.Henrastraat 3-21
oneven te Erp
Heuvelstraat 2
Doornhoek 4200
De Kempen 60

bouwen van 30 woningen de Bolst

plaatsen van woonunits
aanbouwen van een vers DC aan een
bestaand koel/vries distributie centrum
het verbouwen en het uitbreiden van
een supermarkt en het plaatsen van
reclame
uitbreiden van een woonhuis

Prof. Oppenheimstraat 33
Heiveld 25 te Erp
verbouwen van een woning
Pater Vervoortstraat bouwen van een woning met bijgebouw
ongenummerd
en het aanleggen van een uitweg

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITEN BESLUIT
MILIEUBEHEER
Eisenhowerweg 10 in gebruik nemen van een extra hal voor
en 12
opslag en logistieke handelingen
Asterstraat 18
vervangen van een gasdrukregelinstallatie in kaststation (districtstation)
Voorbolst 2-4 te
wijzigen bedrijf in een rundveehouderij
Erp

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING
De Roost 29A te
Erp

bouwen van een woning en het wijziging
van een eerder verleende vergunning
voor het bouwen van een bijgebouw

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.

