
RAADSVERGADERING 2 MAART 

De raad neemt op 2 maart een besluit over de onderwerpen die 
op 15 februari jongstleden in de commissies behandeld zijn. De 
commissies hebben advies uitgebracht over hoe de agendapunten 
in de raad te behandelen (hamer- of bespreekstuk). 
Voor de raadsvergadering geldt geen spreekrecht.

Op de agenda staat: 

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.

• Over de diverse benoemingen wordt schriftelijk gestemd. 

Hamerstukken
• Donatie Meierijstad aan giro 555 voor slachtoffers 

aardbevingen in Turkije en Syriӫ
• Definitieve vaststelling normenkader 2022
• Instemming zienswijze ontwerp centrumregeling Jeugd 

Noordoost- Brabant 2024
• Instemming zienswijze kadernota 2024 GGD Hart voor 

Brabant, inclusief geactualiseerd basispakket
• Instemming zienswijze kadernota 2024 Veiligheidsregio 

Brabant-Noord
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, 

herziening Den Dubbelen 4 Eerde’
• Vaststelling bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, herziening 

Venushoek 38’.
Over hamerstukken wordt in de raad niet meer gesproken. Wel 
kunnen fracties hierover een stemverklaring afleggen. 

Bespreekstukken 
• Motie vreemd aan de orde VVD, HIER, LOKAAL, SP, 

Gemeentebelang Meierijstad, D66, FvD: ‘Openluchtzwembad 
Veghel’

• 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 Gemeentebelang Meierijstad, 

LOKAAL: ‘Groene Long’

BIJWONEN RAADSVERGADERING/LIVE STREAM

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

U bent van harte welkom om de vergadering bij 
te wonen. U kunt deze ook thuis 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 Veiligheidsregio Brabant-Noord
De bijdrage voor 2024 is fors en loopt de komende jaren verder 
op. Standpunt van Meierijstad is dat bij de overdracht van taken 
vanuit het Rijk ook de benodigde middelen moeten worden 
overgedragen. Deze kosten mogen niet automatisch ten laste 
komen van de deelnemende gemeenten. 

INFORMATIE GRIFFIE

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

UITBREIDING OPVANGLOCATIES VLUCHTELINGEN, 
STATUSHOUDERS EN ASIELZOEKERS

 
Gemeente Meierijstad biedt een thuis aan mensen die op de 
vlucht zijn voor oorlog en geweld. Ook in 2023 en de jaren daarna 
zorgen wij voor opvang en huisvesting van nieuwkomers. Dat zijn 
asielzoekers, statushouders en (Oekraïense) vluchtelingen. Maar 
ook voor andere woningzoekenden zetten wij een tandje bij.
 
In dit artikel leest u waar we nu en de komende tijd asielzoekers en 
vluchtelingen (gaan) opvangen, huisvesten en/of begeleiden. En 
wat wij gaan doen voor andere woningzoekenden. Uitgangspunt 
is dat alle nieuwkomers zich thuis voelen in onze gemeente. En 
dat zij zoveel als mogelijk mee kunnen doen, bijvoorbeeld door 
(vrijwillig) te werken naar school te gaan of te sporten. 

Opvang verdeeld over de hele gemeente                                                                                               
De gemeente kiest voor opvang- en huisvestingslocaties 
verspreid over de gemeente. Op dit moment worden al ongeveer 
420 Oekraïners opgevangen. Dat gebeurt in een aantal tijdelijke 
locaties in onze gemeente, namelijk
• Woningen in de wijk Hoevenbraak in Schijndel;  
• Een voormalig bankgebouw in Sint-Oedenrode;
• Een woning aan de Zwembadweg in Sint-Oedenrode;
• Het voormalige klooster van de Zusters Franciscanessen in 

Veghel;  
• Twee woningen aan de Nederboekt in Veghel;
• Woonzorgcentrum De Watersteeg in Veghel;
 
De gemeente hoopt deze locaties in ieder geval nog dit jaar en 
deels ook komend jaar te kunnen gebruiken. Ondertussen zijn 
nieuwe locaties nodig. Meierijstad heeft in de regio afgesproken 
in ieder geval 450 Oekraïense vluchtelingen en ruim 300 
asielzoekers onderdak te bieden. Daartoe nam de gemeenteraad 
op 15 december 2022 unaniem een besluit.
 
Om onderdak te kunnen bieden aan deze extra instroom van 
asielzoekers en vluchtelingen worden de volgende locaties in 
gebruik genomen:
• Chaletpark Boschvoort in Sint-Oedenrode (per 1 april, 3-6 

jaar, ongeveer 120 plaatsen);
• Een voormalig kantoorpand aan de Heidebloemstraat 15 in 

Schijndel (vanaf begin maart, 1-2 jaar, ongeveer 70 plaatsen);
• Het voormalige gemeentehuis aan de Markt in Schijndel 

(vanaf begin maart, ca. 1 jaar, ongeveer 120 plaatsen);
• De Bremweg in Schijndel (achter het sportpark) 3 x 48 units/

woningen van het Rijks Vastgoed Bedrijf (vanaf juli/augustus, 
5-10 jaar, ongeveer 300 plaatsen).

 
Extra woningen op tijdelijke locaties
De gemeente wil ook regulier woningzoekenden kansen blijven 
geven en wachttijden niet verder op laten lopen. Daarom is met de 
woningcorporaties afgesproken om versneld 200 (flex)woningen 
op tijdelijke locaties (10-15 jaar) te bouwen. Daarnaast is het plan 
om nog eens 150 extra (flex)woningen op tijdelijke locaties te 
bouwen. Hierover volgt begin volgend jaar een definitief besluit. 

De woningen aan de Bremweg komen uit het aanbod van Hugo 
Jonge om de woningbouw te versnellen. De woningen worden 
ingezet om nieuwkomers op te vangen. Ook kunnen deze 
woningen als buffer dienen voor de huisvesting van andere 
urgenten, zoals spoedzoekers.

Informatie
Meer informatie kunt u vinden op de www.meierijstad.nl/opvang. 
Daarnaast is er voor omwonenden en belangstellenden een 
inloopbijeenkomst op maandag 6 maart van 19.00 tot 21.00 uur. 
Tijdens deze avond  zijn in- en extern betrokkenen aanwezig en 
vertegenwoordigers van de doelgroep zelf. Direct aanwonenden 
van de beoogde locaties zijn per brief geïnformeerd.

Let op! Aanmelden voor deze bijeenkomst kan 
tot en met donderdag 2 maart, via het formulier 
op www.meierijstad.nl/opvang of scan bijgaande 
QR code.
 
U ontvangt uiterlijk 3 maart van ons een e-mail met daarin het 
tijdvak waarin we u graag ontvangen. Heeft u een vraag die niet kan 
wachten? Neem dan gerust contact op via opvang@meierijstad.nl.

IN MAART GRATIS OPHAALSERVICE 
SNOEIHOUT BUITENGEBIED

De gemeente haalt in de maanden maart en november gratis 
snoeihout op in het buitengebied. Snoeihout is namelijk zeer 
geschikt voor het opwekken van energie.

Kwaliteitseisen snoeihout
Het snoeihout moet aan kwaliteitseisen voldoen, omdat het wordt
gebruikt voor het opwekken van duurzame energie:
• Het hout is schoon.
• Coniferen, laurieren, boomstronken of timmerhout vallen niet 

onder dit snoeihout.
• Aan het hout zit geen zand/grond. Daarom kunt u het hout het 

beste op een (redelijk) droge plek neerleggen.
• Niet bij elkaar gebonden of op een andere manier verpakt.

Aanmelden en ophalen
Woont u in het buitengebied van Meierijstad en 
heeft u snoeihout? Dan kunt u zich aanmelden 
voor het ophalen hiervan. Aanmelden kan van 
1 tot en met 31 maart via www.meierijstad.nl/
snoeihout. 

U kunt het snoeihout aanmelden als u het voor ons op de goede 
manier heeft klaargelegd. Wij doen ons best om het binnen één 
week op te halen.

Regels bij aanbieden snoeihout
• Het hout is afkomstig van percelen die buiten de bebouwde 

kom van Meierijstad liggen.
• Het hout ligt op uw eigen perceel
• De houthoop is goed bereikbaar, zodat het hout met een 

kraan op een vrachtauto kan worden geladen. Zorg dat de 
lengtes niet meer dan 4 meter zijn.

• Hout dat meer dan 6 meter vanaf een verharding ligt kunnen 
we niet laden.

• Het hout ligt niet tegen en onder bomen.
• De houthoop is minimaal 3 m3 groot.
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• Het snoeihout is niet afkomstig van boomkwekerijen, 
fruittelers en dergelijke Dat is namelijk bedrijfsafval.

Snoeihout dat niet voldoet aan bovenstaande regels nemen wij 
niet mee.

Woont u niet in het buitengebied?
Woont u niet in het buitengebied, dan kunt u uw snoeihout gratis 
naar de milieustraat brengen. Wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met gemeente Meierijstad via info@meierijstad.nl 
onder ververmelding van Snoeihoutronde of bel naar 14 0413.

TER INZAGE ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
PASTOOR SMITSSTRAAT 48 EN 48A OLLAND

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Pastoor Smitsstraat 48, 48a 
Olland’ ligt van donderdag 2 maart tot donderdag 13 april ter 
inzage in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel.

Het perceel aan de Pastoor Smitsstraat 48 te Olland bestaat 
momenteel uit horeca gerelateerde bedrijvigheid. De 
initiatiefnemer is eigenaar van de gronden binnen het plangebied 
en is van plan hier maximaal 5 grondgebonden woningen te 
realiseren. Van deze woningen worden er 3 in het bestaande 
pand de ‘Dorpsherberg’ gerealiseerd, en worden 2 woningen als 
twee-onder-een-kap op het achterterrein ontwikkeld.

U kunt een zienswijze indienen tegen het 
ontwerp bestemmingsplan. Daarvoor kunt u 
de volledige bekendmaking raadplegen op  
www.officielebekendmakingen.nl.

VERKIEZINGSKRANT 

Speciaal voor mensen die moeite hebben met lezen is de 
verkiezingskrant verkrijgbaar. Deze verkiezingskrant is 
samengesteld is samenwerking met de Stichting Lezen en 
Schrijven en Stichting Makkelijk Lezen. In de krant staat 
informatie over:
• wat de Provincie en het Waterschap doet
• hoe stemmen werkt en nog veel meer.

Deze verkiezingskrant is 
verkrijgbaar bij de balies in het 
gemeentehuis in Veghel en bij de 
balies bij de nevenvestigingen in 
Sint-Oedenrode en Schijndel.

CURSUS ‘AAN DE SLAG MET JE MOBIEL’

Voor inwoners van Meierijstad is het mogelijk om binnenkort mee 
te doen aan de cursus ‘Aan de slag met je mobiel’. Speciaal voor 
mensen die meer willen doen met hun smartphone. De cursus is 
gratis en bedoeld voor volwassenen. Bij voldoende aanmeldingen 
is de eerste les op vrijdag 10 maart. Locatie is nog niet bekend.

Deelnemers aan de cursus leren bijvoorbeeld: gebruik van 
whatsapp, videobellen, gebruik van apps en hoe die veilig te 
installeren op de telefoon. De cursus bevat tien bijeenkomsten 
van 10.00 uur tot 12.30 uur.
Deelnemers kunnen zich aanmelden bij Diana van het Digitaalhuis 
via: 06 83 99 22 78, of mail naar dianavanrossum@nobb.nl.
Voor meer informatie is er elke woensdag van 9.00 tot 12.00 uur 
een inloopspreekuur van het DigiTaalpunt in Het Medisch Huis in 
Veghel. Uiteraard kunnen mensen ook terecht met vragen in de 
bibliotheek, Markt 1 Veghel. 

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
Vincent van Goghstraat 3 verbouwen van een woning
Bosstraat 6 te Erp verbouwen van een woning
Hurkske 26 te Erp verbouwen van een woning
Mgr van den 
Tillaartstraat 45 

plaatsen van een airco-unit op 
balkon

Rooijakker 4 te Erp wijzigen van gevel
Capellevelt 1 verwijderen van de losstaande 

garage uit de verleende 
vergunning

Spoorven 501 vervangen garagedeur door kozijn 
met deur en raam

Stevenshoeve 1 kappen van 4 populieren

Zuidoostkant A50 realiseren van een windpark op het 
bedrijventerrein de Dubbelen

Pater Visserslaan 9 verbouwen van de bestaande 
loods voor het realiseren van 
huisvesting

Evenementenvergunning
De Leest 45 24 t/m 27 juli kindervakantieweek 

schatgraven
Vlasven 90 Dance e-VEN-t 25 maart

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunningen
Middegaal 55 bouwen van een woning en twee 

bijgebouwen
Kapelstraat 18 bouwen van twee bijgebouwen
Souverijnsakker 20  bouwen van een woning
Willibrordushoek 2 aanvragen van een tweede 

huisnummer
De Scheifelaar 547 bouwen van een woning met 

aanbouw en het aanleggen van 
een inrit

Capellevelt 1  bouwen van een woning (wijziging 
op een reeds eerder verleende 
vergunning)

Standplaatsvergunning
De Kempen 60 13 april plantjesmarkt

Loterijvergunning
Wilgenstraat 15 Circus Caps Uden-Veghel en twee 

missionarissen uit Veghel

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING

Broedershof 45 verhuren van een woning

ONTVANGEN MELDINGEN 
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

De Amert 445 opslag en overslagbedrijf met 
orderpick activiteiten van kleding 
en lifestyleproducten 

De Coevering 5 A hebben en houden van een 
sportcomplex met kantine 

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

STEMMOGELIJKHEDEN PROVINCIALE VERKIEZINGEN EN WATERSCHAPPEN

MOGELIJKHEID WANNEER WAAR

In één van de stembureaus 
in Meierijstad

15 maart 2023
van 7.30 uur tot 21.00 uur

Kijk op www.meierijstad.nl/verkiezingen

                     

Coronaproof in één van de 
grote stembureaus 

15 maart 2023
van 7.30 uur tot 21.00 uur

Veghel
Gymzaal Zuid, basisschool De Vijfmaster, 
Witte de Withstraat 24 A

Erp
Ter Aa Sport en Ontmoetingscentrum, 
Den Uil 1 A

Schijndel
’t Spectrum, Steeg 9

Sint-Oedenrode
Boxsons autolease, Alfred Nobelstraat 7

Stemmen met gebarentaal
Ondersteuning voor kiezers 
die gebarentaal spreken 15 maart 2023

Veghel
10.00 – 12.00 uur 
Gemeentehuis Meierijstad, Stadhuisplein 1

Sint-Oedenrode
14.00 – 15.00 uur 
Kasteel Raadhuis Dommelrode, 
Burg. Wernerplein 1 

Schijndel
16.00 – 17.00 uur ’t Spectrum, Steeg 9

Mobiel stembureau 
Voor de bewoners van de 
zorginstelling

15 maart 2023

Mobiel stembureau 
9.30 – 10.30 uur Simeonshof, Erp
11.30 – 12.30 uur AAtrium, Veghel
14.00 – 15.00 uur De Watersteeg, Veghel
16.00 – 17.00 uur Odendael, Sint-Oedenrode
19.00 – 20.00 uur Mgr. Bekkershuis, Schijndel

Verkiezingen Provinciale Staten en 
Waterschappen OVERZICHT MOGELIJKHEDEN 

OM DE STEM UIT TE BRENGEN 
VOOR DE VERKIEZING VAN 
PROVINCIALE STATEN EN 
WATERSCHAPPEN


