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GEMEENTE MEIERIJSTAD
Stadhuisplein 1    www.meierijstad.nl
5461 KN Veghel    info@meierijstad.nl
tel:  14 0413        @gemeentemeierijstad
Voor storingen kunt u       @GemMeierijstad 
bellen 14-0413       @gemeentemeierijstad

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

TERUGKIJKEN RAADSVERGADERING 5 NOVEMBER

Bent u benieuwd wat de gemeenteraad heeft besloten? U kunt de 
raadsvergadering terugkijken via 
www.meierijstad.nl/videoregistraties
Bij het terugkijken, kunt u kiezen voor automatische ondertiteling.

BEELDVORMENDE AVOND 12 NOVEMBER

Op het programma staat: 
•  Woningbouw Meierijstad
Welke aanvullende instrumenten zijn er voor woningbouw? Hoe 
werkt dit en wat zijn de effecten?

De aanmeldtermijn om in te spreken is inmiddels gesloten.

Meepraten?
Hebt u een vraag of opmerking tijdens de beeldvormende avond? 
Stuur dan op deze avond een sms of WhatsApp bericht. Het 
telefoonnummer verschijnt tijdens de livestream in beeld. 

AGENDACOMMISSIE 19 NOVEMBER

De agendacommissie stelt de vergadercyclus van december vast. 
De voorlopige agenda’s van de commissies (2 en 3 december), 
de raad (17 december) en de beeldvormende avonden (6 en 7 
januari) worden hier besproken en vastgesteld. 
Let u er op dat het om concepten gaat. Wijzigingen zijn niet 
uitgesloten. 

BEELDVORMENDE AVOND 25 NOVEMBER

Op het programma staat:
•  Routekaart plan van aanpak Windenergie Meierijstad
•  Optimalisatie voormalig gemeentehuis Sint-Oedenrode

Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griffie 
(e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Inspreken is ook 
mogelijk over onderwerpen die niet op het programma staan. De 
spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker. Aanmelding is 
mogelijk tot 24 november, 12.00 uur

Meepraten?
Tijdens deze beeldvormende avond kunt u reageren via een sms 
of WhatsApp bericht. 

BEELDVORMENDE AVOND 26 NOVEMBER

Op het programma staat:
•  5 jaar Phoenix Cultuur: Centrum voor kunstonderwijs
•  Nieuwe wet inburgering 2021

Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griffie 
(e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 14 0413). Inspreken is ook 
mogelijk over onderwerpen die niet op het programma staan. De 
spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker. Aanmelding is 
mogelijk tot 25 november, 12.00 uur.

Meepraten?
Tijdens deze beeldvormende avond kunt u reageren via een sms 
of WhatsApp bericht. 

BIJWONEN VERGADEREN/LIVE STREAM

In verband met de Coronacrisis is er helaas geen gelegenheid 
om vergaderingen bij te wonen. Belangstellenden kunnen de 
vergaderingen, zoals gebruikelijk, via de livestream 
www.meierijstad.nl/videoregistraties volgen. 

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

12 november:  Beeldvormende avond
19 november:  Agendacommissie
25 november:  Beeldvormende avond
26 november:  Beeldvormende avond

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende avonden 
weten? Kijk eens op de www.meierijstad.nl/gemeenteraad. 
Daar vindt u informatie over de gemeenteraad, raadsleden, 
burgercommissieleden, raadsbijeenkomsten, uitzendingen 
raadsbijeenkomsten etc.
Hebt u vragen? Neem dan contact op met de griffie, telefoon 14 
0413 of e-mail griffie@meierijstad.nl. 

GEEF UW MENING OVER DUURZAME ENERGIE IN DE 
GEMEENTE

Alle regio’s in Nederland werken aan een Regionale 
Energiestrategie (RES). Daarin geeft een regio aan hoe en waar 
ze energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. 
Met als doel om CO2 te reduceren en een schone en gezonde 
regio te creëren. Dat heet de energietransitie. Gemeente 
Meierijstad werkt naast een eigen invulling voor duurzame 
energieopwekking ook in de energieregio Noordoost-Brabant 
mee aan de Regionale Energiestrategie (RES). Met de RES 
werken we samen aan een duurzame toekomst.
De energieregio Noordoost-Brabant heeft samen met het PON 
een enquête voor inwoners uit de regio opgezet om te weten wat 
u van de van duurzame energie vindt.
Grijp uw de kans om mee te praten over windenergie, zonne-
energie en de toekomst van uw regio?  De enquête kunt u 
vinden op www.hetpon.nl/res-nob. Het invullen duurt ongeveer 5 
minuten. De enquete loopt t/m 4 december.

BESTEMMINGSPLAN ZIJTAART-ZUID TER INZAGE

Het nieuwe bestemmingsplan Zijtaart-Zuid maakt de ontwikkeling 
van woningbouw mogelijk Ten zuiden van Zijtaart. Het nieuwe 
bestemmingsplan ‘Zijtaart Zuid’ ligt vanaf vrijdag 13 november 
2020 voor zes weken ter inzage liggen op het gemeentehuis van 
Meierijstad en is digitaal toegankelijk via 
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het 
bestemmingsplan kunt u de volledige bekendmaking raadplegen 
op www.officielebekendmakingen.nl.

KUNST & CULTUURKRANT

De kunst- en cultuursector is 
hard geraakt door de corona-
maatregelen. Deze sector 
verdient een podium, vandaar 
dat er vorige week een Kunst 
& Cultuurkrant huis aan huis is 
verspreid.

Heeft u deze krant niet 
ontvangen? Er liggen extra 
exemplaren voor u klaar bij de 
balies van onze dienstverleningscentra. U kunt de krant ook 
digitaal lezen via https://mrk.toolboxone.nl/edities/2020/2176-
kunst-en-cultuurkrant-meierijstad-week-45. 
Wij wensen u veel leesplezier.

STARTERSLOKET 13 NOVEMBER GAAT NIET DOOR

In verband met de aangescherpte maatregelen en de sluiting van 
de bibliotheken kan het Startersloket op vrijdag 13 november in 
Sint-Oedenrode niet doorgaan. Kijk op 
www.meierijstad.nl/startersloket voor de actuele informatie.

OEFENINGEN KONINKLIJKE LUCHTMACHT

Vliegers en grondpersoneel van de Koninklijke Luchtmacht 
trainen van maandag 9 november tot en met vrijdag 20 november 
2020 met hun F-35 jachtvliegtuigen vanaf vliegbasis Volkel. De 
oefening op Volkel maakt onderdeel uit van het stappenplan 
dat leidt tot een initiële uitzendcapaciteit van het squadron eind 
2021. De verplaatsingsoefening valt in de periode waarin er ook 
getraind wordt in het vliegen bij duisternis. 
Vanwege operationele redenen of onvoorziene omstandigheden 
kan van  bovenstaande planning worden afgeweken. 
Kijk voor meer info op www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen of 
NOS teletekst pagina 766. 
Klachten kunnen worden ingediend via 
www.luchtmacht.nl/geluidshinder.  

Bestuurscentrum in Sint-Oedenrode



BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Bernhardshoeve 11 wijzigen van een schuur
Driehuizen 13  en 13a vergroten van  twee woningen
Bernhardshoeve 1 bouwen van een woning
Beukelaar 2A behouden van de bestaande inrit
Bolst 22 te Erp kappen van een Liriodendron
Heuvelberg 17 te Erp bouwen van een nieuwe schuur 

met carport
Nieuwe Veldenweg 2B bouwen van een woonhuis
Boekelseweg 23 te Erp wijzigen van een  bouw/

luchtwasser 
Hintelstraat 10 uitbreiden van een bijgebouw
Donauring 21 bouwen van een carport

Kalverstraat 23 wijzigen van de gevel
De Scheifelaar (kavel 
585 N 2644)

 bouwen van een woning

Kolonel Johnsonstraat 
en Vondelstraat 

kappen van bomen

Kraanmeer 1 te Erp bouwen van een omkleed- 
doucheruimte met kantine en 
plaatsen van 3 containers

Helterenbergstraat 1 verplaatsen wand en kozijn van de 
badkamer

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Dorshout 18 restaureren en herbestemmen van 

een boerderij
Geluckweg 19 te Erp bouwen van een overkapping en 

verbouwen van de garage
Ambachtenstraat 1 t/m 
29 (oneven)  

bouwen van 15 huurwoningen

Noordkade 5 wijzigen van een reclame aan de 
zuidgevel

Erlicum 5 te Erp uitbreiden van de woning
Lambertshoeve 3 (kavel 
8) 

bouwen van een woning

De Roost 29 A te Erp bouwen van een vrijstaand 
bijgebouw

Corridor plaatsen van een lichtmastreclame
Markt 7 verlenging tijdelijke uitbreiding 

terras Grieks restaurant Santorini
Bolkenplein 3A verlenging tijdelijke uitbreiding 

terras Bertjuhs
Molenstraat 43 verlenging tijdelijke uitbreiding 

terras de Gouden Leeuw
Markt 32 verlenging tijdelijke uitbreiding 

terras Marktzicht
Molenstraat 41 verlenging tijdelijke uitbreiding 

terras Gossiemijne
Molenstraat 38 verlenging tijdelijke uitbreiding 

terras Suki Yaki
Molenstraat 32 verlenging tijdelijke uitbreiding 

terras Snooker- en Poolcentrum
Molenstraat 30 verlenging tijdelijke uitbreiding 

terras La Riva
Molenstraat 28 verlenging tijdelijke uitbreiding 

terras Grandcafe Sax & Jazz
Hoofdstraat 4 uitbreiding tijdelijke uitbreiding 

terras Vlas-Graan & Koffie
Markt 27 verlenging tijdelijke uitbreiding 

terras Abbey Road
Markt 29 verlenging tijdelijke uitbreiding 

terras brasserie Tadaa!
Markt 31 verlenging tijdelijke uitbreiding 

terras cafe ‘t hart van Veghel
Markt 30 verlenging tijdelijke uitbreiding 

terras Fellows & Friends
Hoofdstraat 50 verlenging tijdelijke uitbreiding 

terras Quanta Costa
Meijerijgaarde 17 verlenging tijdelijke uitbreiding 

terras Supervlaai
Hoofdstraat 36 verlenging tijdelijke uitbreiding 

terras Hema
Zuidkade 1 verlenging tijdelijke uitbreiding 

terras La Stancia
Markt 3A verlenging tijdelijke uitbreiding 

terras de Koffieleut
Hertog Janplein 20 te 
Erp

verlenging tijdelijke uitbreiding 
terras Cafe restaurant van Haandel

Kapelstraat 48 verlenging tijdelijke uitbreiding 
terras Cafe Zaal ‘t Hooghuys

Dobbelsteenplein 1 verlenging tijdelijke uitbreiding 
terras Cafe d’n Brouwer

Molentiend 12 te Erp verlenging tijdelijke uitbreiding 
terras Hotel Restaurant Het 
Tramstation

VERDAGINGSBESLUITEN

Meijerijstraat 32 bouwen van een patio
Sluisstraat 2 en  Pastoor 
van der Boomstraat 1 
t/m 9  

bouwen van een hek op een muur

Kampweg 1 te Erp vervangen van een dak
Kempkens 2000 het veranderen van een bestaand 

bedrijfsgebouw
Veluwe 7 te Erp vergroten van een bijgebouw
Spoorven 227 bouwen van een houten 

overkapping met schuurtje

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

Parallelweg Zuid 2 oprichten van een autobedrijf met 
inkoop, verkoop en onderhoud

Hoogven 14 A te Erp oprichten eenmanszaak voor 
het creëren van kunst en 
kunstafwerking

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.

De verspreiding van het Coronavirus en de bijbehorende maatregelen 
raken ons allemaal! Gelukkig zien we ook veel creativiteit ontstaan; 
goede ideeën worden werkelijkheid, ook bij de horecazaken in onze 
gemeente. Daar zijn we trots op! Op onze oproep aan de horeca om 
hen te ondersteunen in de promotie hebben veel horecazaken gere-
ageerd. Hieronder een overzicht van horeca waar u kunt afhalen (A) 
of die iets smakelijks bezorgen (B). Dit overzicht kunt u ook vinden op 
www.meierijstad.nl/steundehoreca. Wij wensen u veel eetplezier!

BOERDONK
• Hotel Café Hart van Bourdonck A en B 
  www.hartvanbourdonck.com/friterie 
  0492-850150  
EERDE
•  Gunstige Hapjes A en B
  gunstige-hapjes.business.site/ | 06-12697929  
ERP
• Brasserie Het Tramstation A 
  www.tramstation.eu | 0413-335000   
KELDONK
• Eetcafe De Sluis A | 0413-213466  
MARIAHEIDE 
• Café D’n Brouwer A EN B   
  www.facebook.com/cafednbrouwer | 06-26816687  
• Heis Frituurke A
  www.heisfrituurke.nl | 0413-783330
NIJNSEL
• Puur Brabant A en B
  www.puurbrabant.nl | 06-53290021
• Lounge 8 A en B
  https://www.nijnsel.sushi.eight.nl | 0413-750811
• Cafetaria highway 51 A
  www.highway51.eu | 0413-478759
• De Vresselse hut A
  www.devresselsehut.nl  | 0499-472870
• De Beckart A en B
  www.thuisbezorgd.nl/de-beckart-zalencentrum 
  0413-473465
OLLAND
• Café d’n Toel A
  www.facebook.com/cafedentoel 
  06-24088675   
SCHIJNDEL
• Goud op hout A en B
  www.goudophout.nu 06-30173656  
• BakkieKoffie A
  www.bakkiekoffie.nl | 073-7523300   
• ‘t Onderonsje Lunchroom A en B
  www.onderonsjelunchroom.nl | 06-47210029   
• Le Verre A en B
  www.le-verre.nl | 073-5477771  
• Wijnbar De Buren A en B
  www.wijnbardeburen.nl | 06-28606533  
• De Kafmolen A en B
  www.dekafmolen.nu | 073-5479123  
• Het Tramhuys A
  www.tramhuys.nu | 073-2032613  
• Broodje Apart A
  www.broodjeapart.nl | 073-6110533  
• Pannenkoekenboerderij de Kabouter A
  www.dekabouter.nl | 073-5477295   
• Snackroom vd Akker A
  www.snackroomvdakker.nl | 073-5492698  
• familierestaurant Fabula A en B
  www.fabula.nl | 073-5495005  

• Eigenwijs A www.eigenwijs.net | 073-6908056 
• Heeren van de KooK A
  www.heerenvandekook.nl | 06-17350693
• Schaapskooi Schijndel  A en B
  www.schaapskooischijndel.nl | 06-10689169
SINT-OEDENRODE
• Kasteel Henkenshage A
  www.la-casserole.nl/restaurant-kasteel-henkenshage            
  0499-375537   
• De Beleving A en B
  www.debeleving.nl | 0413-474392  
• Hugo’s Bistrobar A
  www.bistrobarhugos.nl | 0413-475596  
• Restaurant Osteria A
  www.restaurantosteria.com | 0413-490304  
• Wijnzinnig! A en B
  www.wijnzinnigbijdaan.nl | 06-22556809  
• De Gouden Leeuw A
  www.degoudenleeuwsintoedenrode.nl
  0413-712047  
• De Helden van Kien A en B
  www.bestellen.deheldenvankien.nl
  0413-322598   
VEGHEL
• Sillyfox A en B 
  www.sillyfox.nl | 0413 782 182  
• Traiteur & Bistro Plank A en B
  www.plankonline.nl | 0413-783312  
• Chinees Indisch Restaurant Bamboo A
  www.restaurant-bamboo.nl | 0413-365565  
• Vlas Graan & Koffie A
  www.vlasgraankoffie.nl | 0413-852222  
• Broederkapel A
  www.broederkapel.nl | 06-53695636  
• Gossimijne Veghel A en B
  www.veghel.gossimijne.nl | 0413-319888  
• DIS TEUN A
  www.disteun.nl | 0413-745445   
• DIS KIP A www.disteun.nl | 0413.-745446   
• Eethuis Tante Loes A en B
  www.eethuistanteloes.nl | 0413-363470  
• Grieks restaurant Santorini A en B
  www.santorini-veghel.nl | 0413-352950  
• Restaurant Hertog Jan A en B
  www.restauranthertogjan.nl | 0413-342437  
• Bakkerscafe Bakkerij Verhoeven A en B
  www.bakkerijverhoeven.nl  | 0413-363200
• La Stancia A en B 
  bestellen-veghel.lastancia.nl |  0413-280900   
WIJBOSCH
• Luxor A en B
  www.cafetarialuxorgrillroompizzeria-schijndel.nl  
  073-6110821    
ZIJTAART
• De Reiger Horeca A en B
  www.dereigerhoreca.nl | 0413-343382     
 

STEUN 
DE HORECA! 

STEUN DE HORECA


