
TERUGBLIK COMMISSIEVERGADERINGEN 
15 FEBRUARI 

U kunt de vergaderingen terugkijken via 
www.meierijstad.nl/videoregistraties. 

RAADSVERGADERING 2 MAART 

De raad neemt op 2 maart een besluit over de onderwerpen die 
in de commissies (15 februari) besproken zijn. De commissies 
hebben advies uitgebracht 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 bespreking beperkt zich tot het 
amendement en/of de motie die bij het agendapunt is ingediend. 
Amendementen en moties kunt u vinden bij www.meierijstad.nl/
vergaderkalender 

Op de agenda
Diverse benoemingen
• Twee burgercommissieleden, fractie PvdA-GroenLinks 

(mevrouw C. Wolters en de heer R. Mathijsen);
• Secretaris Rekenkamercommissie Meierijstad, de heer B. 

van Schijndel;
• Plaatsvervangend griffier, de heer B. van Schijndel;
• Lid vertrouwenscommissie ‘benoeming, 

functioneringsgesprekken, herbenoeming burgemeester’, de 
heer P. Kuijs.

Hamerstukken
• Donatie Meierijstad aan giro 555
• Normenkader 2022
• Zienswijze ontwerp centrumregeling Jeugd Noordoost 

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

geactualiseerd basispakket
• Zienswijze kadernota 2024 Veiligheidsregio Brabant-Noord
• Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Den Dubbelen 

4 Eerde’
• Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, herziening Venushoek 

38’.

Bespreekstukken 
• Motie vreemd aan de orde Hart: ‘Onder de pannen’
• Motie vreemd aan de orde D66: ‘Afvalringen voor plastic 

flesjes en blikjes’
• Motie vreemd aan de orde VVD, HIER, Lokaal, SP, GBM, 

D66, FvD: ‘Openluchtzwembad Veghel’
• Motie vreemd aan de orde Gemeentebelang Meierijstad: 

‘Groene Long’

BIJWONEN RAADSVERGADERING/LIVESTREAM

De raadsvergadering is openbaar en in het bestuurscentrum van 
Meierijstad, Burg. Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode. Aanvang is 
19.30 uur.

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt 
deze ook thuis live volgen via de livestream www.meierijstad.nl/
videoregistraties. 

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

Zienswijze kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant, inclusief 
geactualiseerd basispakket
De gemeente zet veel in op preventie en leefstijl. De GGD is 
daarbij een belangrijke samenwerkingspartner. In de kadernota 
2024 en het basistakenpakket is er ook meer aandacht voor een 
gezonde leefomgeving.
Meierijstad koopt - in vergelijking met andere gemeenten - al veel 
plustaken in. Een verhoging van de inwonerbijdrage van enkele 
diensten is daarom niet nodig. 

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en 
beeldvormende avonden weten? Wilt u nader 
kennismaken met de raads- en commissieleden? 
Kijk eens op www.meierijstad.nl/gemeenteraad.

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

BEKENDMAKING MOBIELE STEMBUREAUS

Voor de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen op 
woensdag 15 maart 2023 kunnen bewoners van zorginstellingen 
gebruik maken van een mobiel stembureau. In onderstaand 
overzicht vindt u de tijden en locaties waarop u kunt stemmen: 

Zittingstijden Naam Adres
09.30-10.30 uur Simeonshof Simeonshof 1, 5469 CK 

Erp
11.30-12.30 uur AAtrium Trompstraat 21, 5467 AN 

Veghel
14.00-15.00 uur De Watersteeg Reigerdonk 37, 5463 GK 

Veghel
16.00-17.00 uur Odendael Odendael 1, 5492 CT Sint-

Oedenrode
19.00-20.00 uur Mgr. Bekkers-

huis
Deken Baekersstraat 83, 
5482 JD Schijndel

Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook uw 
identiteitsbewijs bij u hebben. Als u zich niet kunt identificeren 

kunt u niet stemmen. De openbare stemopneming van dit 
mobiel stembureau vindt plaats op 15 maart om 21.00 uur op de 
gemeentewerf Veghel, Doornhoek 3740 te Veghel.

BEKENDMAKING GEMEENTELIJK STEMBUREAU

Voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten en 
Waterschappen maakt op 16 maart 2023 de gemeente gebruik 
van een gemeentelijk stembureau 
Op dit gemeentelijk stembureau vindt op 16 maart om 10.00 uur 
een openbare zitting plaats. 
Tijdens de zitting vindt de vaststelling plaats van de totalen 
van alle stembureaus. De stembureaus kunt u vinden op  
www.waarismijnstemlokaal.nl. 

Dit gemeentelijk stembureau is gevestigd op 
Doornhoek 3740, 5465 TA in Veghel.

STATIEGELD OP BLIK

Vanaf 1 april 2023 geldt een statiegeldsysteem voor alle metalen 
drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder. Het 
statiegeldbedrag is € 0,15 per blikje. Dit statiegeldsysteem 
moet de hoeveelheid zwerfafval verminderen en hergebruik 
van grondstoffen stimuleren. Met een metalen drankverpakking 
bedoelen we blikjes voor frisdrank, bier, etc.

Wel of geen statiegeld?
Alle statiegeldblikjes zijn te herkennen aan het 
statiegeldlogo. Het statiegeldlogo vindt u op 
blikjes voor zowel alcoholhoudende dranken 
(zoals bier, wijn en mixdrankjes) als niet-
alcoholhoudende dranken (zoals frisdrank, water, 

melk en sap). Op blikjes met vloeistoffen die niet bedoeld zijn 
om te worden gedronken (zoals limonadesiroop, diksap, soepen 
of gecondenseerde melk) zit geen statiegeld. Ook zit er geen 
statiegeld op (conserven-)blikjes voor niet-vloeistoffen zoals 
knakworsten, groente, etc.

Waar kunnen de statiegeldblikjes worden ingeleverd?
De blikjes kunnen, net als de plastic flessen, worden ingeleverd bij 
speciale machines in de supermarkt of bij bemande tankstations 
langs de snelweg. Daarnaast zijn er nog duizenden inleverpunten 
waar de blikjes gedoneerd kunnen worden. Dat statiegeld wordt 
dan overgemaakt aan een goed doel of de 
sportvereniging. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij  
www.statiegeldnederland.nl/blik
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GEEN GLASCONTAINER MEER BIJ JAN LINDERS 
IN ERP

In verband met sluiting van de winkel van Jan Linders in Erp, 
wordt de glascontainer in de Kerkstraat in Erp vanaf 27 februari 
verwijderd. U kunt uw glas voortaan brengen bij glascontainer bij 
de Albert Heijn in de Cruygenstraat in Erp. 

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
Oudveld 3 te Erp bouwen van een schuilhut voor 

paarden
Oudveld 5 te Erp realiseren van een 

mantelzorgwoning
Molenstraat 29 gedeeltelijk vervangen van een 

schuifpoort
De Knokert A5199  plaatsen van een trafostation t.b.v. 

het bouwen van een kantoor en 
laboratorium

Erpseweg 
ongenummerd

aanleggen halfverharding 
waterwingebied

Udenseweg 5 toevoegen van EV-laadplekken 
Molenwieken 42-44 renoveren van winkelpanden

Molenstraat 29 realiseren van een eerste inrit
Souverijnsakker 23 bouwen van een woning
Prinseveld 29 te Erp plaatsen van zonnepanelen
Hintelstraat 18 aanleggen van een inrit
Kruisstraat 
ongenummerd

renoveren van rioolgemaal

Evenementenvergunningen
Heiakkerstraat 
ongenummerd 

6 mei Rock am Ringoven

Bolkenplein 3A 1 juli  BUUFPOP
Stadhuisplein en 
Hoofdstraat 

26 maart Veghel luidt de lente in

Parcours binnen de kom 
van Erp

4 juni Wielerronde van Erp

Bernard van Damstraat 
te Eerde

27 april Koningsdag Eerde

Dobbelsteenplein te 
Mariaheide

7 t/m 9 juli Gekko’s Beachsport 
Event

Gebruik gemeentegrond
Rembrandlaan 70 plaatsen van vlaggenmasten t.b.v. 

Goede Doelen Week 

VERDAGINGSBESLUITEN

Stationsstraat 53A bouwen van een berging
Hugo de Grootstraat 11 plaatsen van een dakkapel
Hoolstraat 4A toestaan van een nevenactiviteit bij 

een agrarisch bedrijf

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNING

Wilbert Kerkhofstraat 1 
te Erp

realiseren van een tweede uitrit

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De Kuilen 14A realiseren van een 
kinderdagverblijf

Kraanmeer 26 te Erp huisvesten van 
seizoenmedewerkers

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 

 

Meer hergebruiken en minder restafval is goed voor ons milieu én voor uw 
portemonnee. Gebruik deze tips om minder restafval aan te bieden en zo 
ook uw variabele afvalstoffenheffing te verlagen.

1
Geef herbruikbare spullen aan een 
kringloopwinkel, aan iemand 
anders of verkoop ze. 

2
Houd groente- en etensafval en 
tuinafval apart voor het gratis 
GFT afval. 

3
Bied plastic, metaal (blik) en 
drankenkartons en ook papier 
gratis aan.

4
Glas kan gratis in de glasbak en 
textiel gratis in de textielcontainer. 

Weet u niet bij welke 
afvalstroom een product 
hoort? 
Check dan het afval ABC op
www.meierijstad.nl/afval.

Kijk voor meer 
informatie en de tarieven 
van lediging van 
verschillende containerfor-
maten 2023 op 
www.meierijstad.nl/afval.

Download de 
Afvalwijzer App of kijk op 
www.mijnafvalwijzer.nl 
     voor meer tips over 
  scheiden van afval.

5
Leer uw kinderen ook dat 
afval gescheiden moet worden. 

7
Koop spullen die langer 
meegaan en geen overbodige 
spullen; dan is er minder weg 
te gooien.

6
Zet de restafvalcontainer alleen 
aan de straat als deze vol is. 

8
Ruil uw grote restafvalcontainer 
gratis om voor een kleine 
restafvalcontainer. Dan kunt u 
tot €75 per jaar besparen. 

KOSTEN BESPAREN OP 
UW AFVALSTOFFENHEFFING, 
HOE DOET U DAT ?

Past. van Haarenstraat 
72 

bouwen van een woning

Capellevelt 1 wijzigen van de reeds verleende 
omgevingsvergunning bouwen van 
een woning

Kapelstraat 18 realiseren van 2 nieuwe 
bijgebouwen

Meester 
Schendelerstraat 12 

plaatsen van een scorebord

Evenementenvergunningen
Vlas en Graan naar 
Noordkade 

6 en 7 juni Gala Fioretti- en 
Zwijsen College

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunningen
Veluwe ongenummerd 
te Erp

herbouwen van een bedrijfswoning

De Scheifelaar 30 bouwen van een 
zwembadoverkapping

De Scheifelaar 570 bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Taylorweg 2 plaatsen van diverse (licht)
reclames

De Kuilen 14A gebruik van de woning als 
kinderopvang


