
BEELDVORMENDE AVOND 16 MAART 

Op het programma staat: 
• Stand van zaken herijking woonvisie

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de woonvisie en 
de ontwikkelingen die daar invloed op hebben? Hoe hebben 
de programma’s van Minister Hugo de Jonge hier bijvoorbeeld 
invloed op?

• Reconstructie Ollandseweg Sint-Oedenrode
Wat is de stand van zaken van de voorbereiding? Welke 
wensen zijn naar voren gekomen tijdens het participatietraject? 
Hoe is het behoud en groeistimulering van de bestaande 
bomen langs deze weg te combineren met een duurzame 
inrichting van de weg en fietspaden? Wat zijn innovatieve 
mogelijkheden?

• Voortgang beleid Duurzame Opwek
In de aanloop naar de vaststelling van beleid (raad 25 mei 
2023) wil het college de raad informeren over de belangrijkste 
onderwerpen, zoals landschappelijke inpassing en lokaal 
eigendom.

• Evaluatie Centrumvisie Meierijstad en visie 
herstructurering Veghel Centrum
De afgelopen jaren is er veel gebeurd in onze centra en in 
de samenleving. Eind 2022 is daarom een evaluatie gestart. 
Wat zijn de voorlopige uitkomsten van de evaluatie van de 
visiedocumenten die in 2018 en 2019 zijn opgesteld?

Voor de actuele stand van zaken  
www.meierijstad.nl/vergaderkalender
Aanmelden voor het spreekrecht is niet meer 
mogelijk. 
 
Meepraten?
Tijdens de beeldvormende avond kunnen belangstellenden op 
de publieke tribune meepraten. Ook de kijkers thuis kunnen 
vragen stellen en/of reageren via een sms of WhatsApp bericht. 
Het telefoonnummer verschijnt tijdens de livestream in beeld.

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN 
BEDRIJFSVOERING 23 MAART

Op de agenda:
• Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Meierijstad 
• Bestemmingsplan ‘Pastoor Smitsstraat 1A in Olland’ 
• Bestemmingsplan en ontwerpbesluit omgevingsvergunning 

‘Vlas en Graan 101, Veghel’
• Bestemmingsplan ‘Helden van Kien, Bremhorst 1, Sint-

Oedenrode’
• Aanvullend krediet klimaatrobuuste herinrichting Erp-Oost

COMMISSIE MENS EN MAATSCHAPPIJ 23 MAART

Op de agenda:
• Visie, schetsontwerp en voorbereidingskrediet natuur- en 

landschapspark Vlagheideberg
• Optimalisatie bestuurscentrum Sint-Oedenrode

Wilt u inspreken in de commissies?
Neem dan contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl  
of tel. 14 0413). Inspreken is alleen mogelijk over onderwerpen 

die op de agenda staan. De spreektijd is maximaal vijf minuten 
per spreker. Aanmelden is mogelijk tot 22 maart, 12.00 uur.

UITGELICHT

Bestemmingsplan ‘Helden van Kien, Bremhorst 1, 
Sint-Oedenrode’
Het bestemmingsplan maakt wijziging van de bedrijfsvoering van 
De Helden van Kien mogelijk. Dat betekent langere openingstijden 
en gebruik van de locatie voor zelfstandige feesten, partijen en 
bijeenkomsten. 

Visie, schetsontwerp en voorbereidingskrediet natuur- en 
landschapspark Vlagheideberg
Op basis van een eerdere verkenning heeft het college een 
concept visie en een schetsontwerp opgesteld voor een natuur- 
en landschapspark op en om de Vlagheide. Het college verzoekt 
de raad met deze visie en schetsontwerp in te stemmen. 
En het college verzoekt om voor de verdere uitwerking een 
voorbereidingskrediet van € 300.000,- beschikbaar te stellen.

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? 
Kijk dan bij de vergaderstukken op www.meierijstad.nl/
vergaderkalender.

BIJWONEN BIJEENKOMSTEN/LIVE STREAM

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

INFORMATIE GRIFFIE

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

OVERZICHT STEMMOGELIJKHEDEN



BEKENDMAKING GEMEENTELIJK STEMBUREAU

Op 16 maart 2023 maakt 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. Locatie gemeentelijk stembureau: Doornhoek 
3740, 5465 TA in Veghel.

GEDOOGBESLISSING NOODOPVANG 
HEIDEBLOEMSTRAAT 15, MARKT 20 EN 
BREMWEG TE SCHIJNDEL 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Meierijstad besluit een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen 
en/of asielzoekers op de volgende adressen onder voorwaarden 
te gedogen:

• Heidebloemstraat 15, 5482 ZA te Schijndel;
• Markt 20, 5482 NG te Schijndel;
• Perceel SDL met nummer 523, sectie M (Bremweg, 

grenzend aan het sportcomplex) te Schijndel.

Belangenafweging
Op dit moment is er een acute en dringende behoefte aan 
voldoende locaties verspreid over het land waar vluchtelingen 
en/of asielzoekers (tijdelijk) kunnen worden opgevangen. Het 
college van burgemeester en wethouders van Meierijstad is 
van mening dat sprake is van een zwaarwegend humanitair 
belang waardoor deze tijdelijke gedoogsituatie noodzakelijk is. 
Dat belang weegt volgens het college in dit geval zwaarder dan 
het belang van handhaving van de toepasselijke regels van het 
ter plaatse geldende bestemmingsplan. Wel hecht de gemeente 
Meierijstad zeer veel waarde aan het belang van de inwoners van 
Meierijstad en de gebruikers van de noodopvang en spant zij zich 
in om overlast en onveilige situaties te voorkomen (waaronder 
beveiliging, onderwijs en dagbesteding).

Geen bezwaar of beroep
Tegen een gedoogbeslissing of intrekking daarvan kan geen 
bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld. Een 
gedoogbeslissing is geen besluit als bedoeld in de Algemene Wet 
Bestuursrecht (Awb). Alleen tegen Awb-besluiten kan bezwaar 
worden gemaakt en beroep worden ingesteld.

Vragen en informatie
Hebt u  nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de 
mevrouw L. van der Swaluw, projectleider Opvang Ontheemden. 
Zij is bereikbaar via algemene telefoonnummer 14 0413. Meer 
informatie over de opvang van vluchtelingen, asielzoekers en 
statushouders via www.meierijstad.nl/opvang.

De volledige tekst van deze publicatie is te vinden 
op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ 
gmb-2023-103684.html  

MEIERIJSTAD DOET IN 2023 MEE MET HET 
NK TEGELWIPPEN

Elk jaar strijden Nederlandse gemeenten om een mooie plek in 
het klassement van het NK Tegelwippen. Het doel is om zo veel 
mogelijk tegels in de gemeente te verwijderen. Tegels worden 
vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen. 
Samen maken we  Meierijstad meer klimaatbestendiger, 
behaaglijker voor insecten en dieren én koeler op warme dagen. 

Doet u ook mee? Want ook in particuliere voor- en achtertuinen 
liggen de kansen voor het oprapen. Wellicht te combineren met de 
subsidie die waterschap en gemeente geven voor klimaatbestendige 
maatregelen. Bewoners die hun (gevel)tuin transformeren maken 
kans op de Publiekswipper award en mooie prijspakketten.

Meer informatie en de actuele Tegelstand is vanaf 
21 maart te vinden op www.nk-tegelwippen.nl 
of scan bijgaande QR code. Via deze website 
kunt u ook de gewipte tegels doorgeven via een 
invulformulier inclusief bewijsfoto. Uiteraard houden wij u op de 
hoogte. De wedstrijd duurt tot en met 31 oktober 2023.

TER INZAGE: ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
MFA DE GROENE LONG SINT-OEDENRODE

Het ontwerpbestemmingsplan MFA De Groene Long, Sint-
Oedenrode ligt vanaf donderdag 16 maart tot en met woensdag 
26 april ter inzage in het gemeentehuis van de 
gemeente Meierijstad, Stadhuisplein 1 te Veghel. 
Het ontwerpbestemmingsplan is ook elektronisch 
raadpleegbaar op: www.ruimtelijkeplannen.nl
Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk 
om in de wijk Kienehoef een Multifunctionele Accommodatie 
(MFA) te realiseren. In deze MFA is ruimte voor onderwijs en 
sport, maatschappelijke functies en kinderopvang.  

Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunningen

Lavendellaar 17 inpandig verbouwen van de 
woning

Secretaris de 
Visserstraat 20 

kappen van een Acacia

Doornhoek 3715 verbouwen van een kantoor
Boterweg 28 te Erp kleinschalig kamperen
Iepenlaan 6 brandveilig gebruik
Kraanmeer 28 te Erp bouwen van een garage en 

opslagloods

Landweerveld 2 te Erp bouwen van een carport
Klaverweide 3 te Erp plaatsen van een raamkozijn aan 

de voorzijde van de woning
Hoek 27 te Erp bouwen van een stal, plaatsen 

van luchtwassers, wijzigen van 
dieren, plaatsen van een 2 silo’s, 
koelaggregaat en voermachine 
plus voerveger

Petuniastraat 4 kappen van een boom
Erpseweg (ten Noorden)  aanleggen van kabels, 

ruwwaterleiding en onderhoudspad 
waterwingebied

Evenementenvergunning
Heesakker 12 te Erp 14 mei Kofferbakverkoop 

Moederdag Cv de Lindefluiters
Hertog Janplein  te Erp 16 t/m 18 juni  Zand en Zo 2023
Pastoor van 
Schijndelstraat 37 te Erp

7 en 8 juli Boering Beach Ball Blast  

Goorse bossen, 
Goordreef 
ongenummerd, Erp

18 t/m 21 juli Kindervakantieweek 
Erp-Keldonk-Boerdonk

BUITEN BEHANDELING GESTELD

Distellaar 10 bouwen van een schuur

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunningen
Leinserondweg 11 wijzigen van een bedrijfswoning 

naar een plattelandswoning
Eisenhowerweg 23 plaatsen van een opslagcontainer
Herenakker 9  bouwen van een woning
De Omgang 16, 30 en 
40  

bouwen van 3 vrijstaande 
woningen

Pater van den Elsenlaan 
6A  

oprichten van een bedrijfspand

Doornhoek 3745 realiseren van een in-/uitrit en 
plaatsen van een erfafscheiding

Pater Visserslaan 16 slopen en bouwen van een stal en 
schuur

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

Evenementenvergunningen
Witte de Withstraat 24 24 juni en 25 juni Zeskamp 2023
Leinserondweg 21 22 t/m 24 augustus JAZ dagen

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Kruigenstraat 15 plaatsen van zonnepanelen
Margrietstraat 30 te Erp aanbouwen van een bijkeuken 

en eetkamer, plaatsen van 
zonnepanelen en het plaatsen van 
kozijnen

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

Dorshout 24 wijzigen van een veehouderij  

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

MEIERIJSTAD

UITNODIGING 
VRIJHEIDSMAALTIJDEN MEIERIJSTAD

We leven in tijden waarin eens te meer blijkt hoe kwetsbaar vrijheid is. Samen met verschillende 
buurt- en wijkverenigingen, Oranjeverenigingen en wijk- en dorpsraden organiseert de gemeente 
Meierijstad in heel de gemeente een aantal vrijheidsmaaltijden.

U bent van harte welkom om, tijdens het nuttigen van een sobere vrijheidsmaaltijd, met anderen 
het gesprek over vrijheid aan te gaan.
Aanmelden is niet nodig maar let op: op is op!

WANNEER  5 mei 2023
HOE LAAT  van 17.00 – 18.30 uur
  (Op iedere locatie is voor maximaal 50 personen in een sobere maaltijd voorzien.)
WAAR   Diverse locaties (zie www.meierijstad.nl/vrijheidsmaaltijden)


