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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

INFORMATIE CORONAVIRUS

FORSE UITBREIDING STEUN – EN 
HERSTELPAKKET 

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors 
uit. Het vaccineren is gestart en dat zorgt voor perspectief. Te-
gelijkertijd is de realiteit dat dit een loodzware periode is voor 
ondernemers. De coronacrisis is inmiddels ook een langlopende 
economische crisis, waarbij veel ondernemers en werkenden 
hard zijn getroffen. Buffers zijn geslonken, reserves zijn opge-

bruikt.  Maatregelen zijn verzwaard en Nederland is in lockdown. 
Daarom geeft de regering het steun- en herstelpakket een flinke 
extra impuls. De verruimingen gelden voor het eerste en tweede 
kwartaal van 2021.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)                                                                                          
Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit, 
en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-
steun. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste 
en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste 
lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 30% omzetverlies. 
De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Dat 
betekent dat ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op 
de TVL. Daaraan gekoppeld gaat, vanaf het eerste kwartaal van 
dit jaar, het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 euro 
naar 330.000 euro voor het MKB en 400.000 euro voor het niet-
MKB. Om ook kleine ondernemers zoals kappers en pedicures 
aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag 

omhoog van 750 naar 1500 euro. Daarnaast onderzoekt het 
kabinet de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang 
te geven tot de TVL. 

Voorraadvergoeding detailhandel                                                                                                
Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor 
de detailhandel. Vanwege de verlenging van de lockdown zitten 
veel winkels bijvoorbeeld met moeilijk verkoopbare wintercollec-
ties. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen 
op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL 
(voorheen 5,6%), tot maximaal 200.000 euro. 

Starters                                                                                                                                           
Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 janua-
ri en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling 
wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt ge-
baseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwar-
taal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het 

VERSCHERPING VAN MAATREGELEN-AVONDKLOK

Vanwege de verwachte toename van het aantal besmettingen 
door de Britse variant van het coronavirus, heeft het kabinet be-
sloten om vanaf 23 januari, naast de al bestaande maatregelen, 
een avondklok in te stellen. Deze avondklok gaat in vanaf 23 ja-
nuari van 21.00 uur ’s avonds tot 4.30 uur ’s ochtends. De avond-
klok geldt tot 10 februari 04.30 uur.

Het is verboden om tijdens de avondklok zonder geldige reden 
naar buiten te gaan. U gaat alleen naar buiten als het noodzake-

lijk is. Dit is uitsluitend toegestaan:
•  In geval van een calamiteit;
•  Als uzelf, een hulpbehoevend persoon of een dier dringend 

(medische) hulp nodig heeft;
•  Als u van uw werkgever voor werk naar buiten moet;
•  Als u naar het buitenland reist of terugkeert naar Nederland;
•  Als u onderweg bent in verband met een uitvaart en dit kunt 

aantonen;
•  Als u onderweg bent in verband met een oproep 

van een rechter, officier van justitie of bezwaar- of 
beroepschriftenzitting en dit kunt aantonen;

•  Als u een aangelijnde hond uitlaat. Dit doet u in uw eentje.

Als u tijdens de avondklok om bovengenoemde redenen buiten 
moet zijn, dient u een eigen verklaring of een werkgeversverkla-
ring bij u te hebben (behalve als u met de hond aangelijnd buiten 
bent). Deze formulieren en meer informatie hierover kunt u vin-
den op www.rijksoverheid.nl/avondklok.

Daarnaast geldt vanaf 20 januari de maatregel dat men maxi-
maal 1 persoon per dag thuis mag ontvangen.  Ook zijn er reis-
beperkingen ingevoerd. Meer info vindt u hierover op 
www.rijksoverheid.nl/corona.



derde kwartaal van 2020 zijn. Starters gestart tussen 1 januari en 
15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking 
in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 
kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 
2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken.

Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-overbruggings-
kredieten tot maximaal 35.000 euro. 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor werkgelegen-
heid (NOW) en Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers (Tozo)                                                           
De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen 
doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 
85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft tien pro-
cent. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor 
de maanden januari, februari en maart.

Voor de Tozo geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 fe-
bruari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf 
de voorafgaande maand: op 1 februari 2021 kan een onderne-
mer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 
kan de Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd.

Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde vier-
de verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabi-
net ziet echter af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij Tozo 4 
een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 
kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is 
niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 
3 (in de maanden januari tot en met maart 2021).

Evenementen                                                                                                                                  
Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisato-
ren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoor-
beeld festivals, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is. 
Daarbij wordt nu gedacht aan 1 juli. De precieze invulling werkt 
het kabinet nog uit. 

Belastingmaatregelen                                                                                                                    
Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van be-
lasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 
juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging 
hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor onderne-
mers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het 
uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop onderne-
mers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 
1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belasting-
schuld terug te betalen.

De Belastingdienst wil daarnaast samen met schuldeisers en 
schuldhulpverleners - als onderdeel van het Time-out arrange-
ment (TOA) - soepeler gaan kijken naar het gericht kwijtschel-
den van (belasting)schulden, voor als een terugbetalingsregeling 
niet voldoende is. Doel is dat dit in het tweede kwartaal van dit 
jaar gereed is. De Belastingdienst zal in afwachting hiervan al 
ingediende saneringsverzoeken aanhouden als de ondernemer 
daarom vraagt.

Het is goed mogelijk dat we in de toekomst meer gaan thuiswer-
ken. Daarom onderzoekt het kabinet voor na de crisis de vormge-
ving van belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerk-
kosten kunnen vergoeden. Daarbij wordt ook gekeken naar de 
samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen.

Dit jaar kunnen werkgevers zo’n vergoeding ook via de werkkos-
tenregeling geven. Deze regeling wordt opnieuw verruimd, net 
zoals vorig jaar. Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 april 2021 
bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast ver-
goeden.
Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken heb-
ben met een omzetdaling, kunnen in 2021 weer het zogenaamde 
gebruikelijk loon lager vaststellen. Hier zijn wel nieuwe voorwaar-
den aan verbonden, vergelijkbaar zoals bij andere steunmaat-
regelen. 

Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde 
aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt wegens de  
coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021.
Ook verschillende andere belastingmaatregelen worden ver-
lengd tot 1 juli 2021, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het 
fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekver-
plichtingen. 

Overige maatregelen                                                                                                                                         
Er komt een kredietfaciliteit voor ondernemers die gebruik willen 
maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), als 
onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA). De combinatie 
van krediet en WHOA stelt bedrijven in staat om een doorstart te 
maken zodra de situatie beter is, zodat er banen behouden blijven. 
Het kabinet verlengt de steunmaatregelen voor amateursport. 
Dat geld is voor de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties, 
Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties, en de 
Specifieke Uitkering voor ijsbanen en zwembaden.

De tijdelijke coronaregeling voor studenten in mbo, hbo en wo 
wordt verlengd tot en met augustus dit jaar. Studenten die bij hun 
afstuderen studievertraging oplopen door de coronamaatregelen 
en tussen februari 2021 en eind augustus 2021 hun diploma  
halen, ontvangen een tegemoetkoming in de studiekosten. 
Ook krijgen alle studenten waarbij tussen oktober 2020 en eind 
augustus 2021 hun recht op basisbeurs en/of aanvullende beurs 
afloopt, een financiële tegemoetkoming. 
Middelgrote land- en tuinbouwbedrijven komen niet in aanmer-
king voor de verhoging van de TVL door Europese bepalingen. 
Dat vindt het kabinet geen wenselijke situatie dus werkt het aan 
een alternatieve regeling die wel mogelijk is binnen de staats-
steunkaders.
De afspraken die met decentrale overheden zijn gemaakt over 
compensatie van extra uitgaven en derving van inkomsten, wor-
den verlengd naar het tweede kwartaal van 2021.

Waar kunnen ondernemers en werkenden terecht?                                                                              
Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrij-
ven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Onder-
nemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van 
de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op 
uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117. 
Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op 
hoewerktnederland.nl.

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kre-
dietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoet-
koming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning 
zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tege-
moetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belasting-
maatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst 
Zakelijk.

RAAD VERGADERT DIGITAAL

Zolang er sprake is van een lockdown worden de vergaderingen 
digitaal gehouden. Belangstellenden kunnen de vergaderingen, 
zoals gebruikelijk, via de livestream 
(www.meierijstad.nl/videoregistraties) volgen. 
Kijk voor actuele informatie op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

TERUGKIJKEN VERGADERING

Op 21 januari vergaderde de commissie Ruimte, economie en 
bedrijfsvoering. 
Bent u benieuwd hoe de vergadering is verlopen? U kunt de ver-
gadering terugkijken via www.meierijstad.nl/videoregistraties. Bij 
het terugkijken kunt u kiezen voor automatische ondertiteling. 

RAADSVERGADERINGEN 27 EN 28 JANUARI 

De raad neemt op 27 en 28 januari een besluit over de onderwer-
pen die eerder in de commissies zijn behandeld (2 en 3 decem-
ber 2020 en 21 januari 2021).

De commissies hebben advies uitgebracht hoe de agendapun-
ten in de raad te behandelen (hamer- of bespreekstuk). Een ha-
merstuk betekent dat fracties akkoord zijn met het voorstel. In 
de raad wordt hierover niet meer gesproken. Een bespreekstuk 
wordt wel in de raad besproken. Eventuele amendementen en 
moties worden bij de vergaderstukken geplaatst. Zie 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

RAADSAGENDA 27 JANUARI

Op de agenda staat: 

Benoeming:
Voorstel is om de heer P. Kuijs -op voordracht van de fractie 
HIER- te benoemen tot burgercommissielid.

Hamerstukken: 
Vaststelling bestemmingsplannen:
• Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening Vresselseweg 32 
• Bestemmingsplan Schootsestraat 50, Schijndel
• Buitengebied Veghel, herziening Pater Vervoortstraat 

ongenummerd

Bespreekstukken:
•  Vaststelling Verordening tot wijziging financiële verordening 

gemeente Meierijstad (2e wijziging)
•  Vaststelling Erfgoedvisie gemeente Meierijstad 2020-2030
•  Vaststelling Bestemmingsplan ‘harmonisatie diverse 

regelingen- laaghangend fruit (1e tranche)

RAADSAGENDA 28 JANUARI 

Op de agenda staat:

Moties vreemd aan de orde:
•  PvdA, D66, Gemeentebelang en Hart: Rookvrije 

speelplaatsen
•  PvdA, D66 en SP: Aanpassing minimumloon
•  SP: Bijzondere bijstand, tegemoetkomingen
•  Gemeentebelang, D66, Lijst Blanco en Lokaal: Schoolzone 

Eerschotsestraat en Van Duppenstraat Sint-Oedenrode
•  HIER: Vuurwerkshow
•  Gemeentebelang Meierijstad: Natuurinclusief beleid

Doorgeschoven agendapunten
De agendacommissie heeft besloten om de agendapunten:
•  Overgangsverordening fysieke leefomgeving
• Denkrichting Omnipark Erp 

Alleen te behandelen als er fysiek wordt vergaderd. De lockdown 
is verlengd tot en met 9 februari waardoor alleen digitaal wordt 
vergaderd. Deze agendapunten zijn daarom doorgeschoven 
naar de raadsvergadering van 4 maart. 

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE 
(*DIGITAAL)

27 januari:   Raadsvergadering *
28 januari:   Raadsvergadering *
4 februari:   Agendacommissie *
10 februari:  Commissie Ruimte, economie en  

bedrijfsvoering
11 februari: Commissie Mens en Maatschappij
24 februari: Beeldvormende avond
25 februari: Beeldvormende avond
4 maart:      Raadsvergadering

De lockdown duurt tot en met 9 februari. Voor vergaderingen na 
deze datum wordt op een later moment besloten of deze digitaal 
of fysiek plaatsvinden.
Kijk voor actuele informatie op www.meierijstad.nl

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 beeldvor-
mende avond. 

VIDEO MEE IN DE RAAD RENOVATIE EN 
VERDUURZAMING OUDE RAADHUIS VEGHEL

Hoe maakt de gemeenteraad besluiten? En waar gaat het zoal 
over? In de video’s ‘Mee in de Raad’ wordt het proces van de 
raad doorlopen aan de hand van wisselende onderwerpen. 
De laatste editie gaat over ‘Renovatie en verduurzaming oude 
raadhuis Veghel’. Wat is het voorstel, wat vinden inwoners en wat 
stemt de raad?
Deze en andere video’s zijn te vinden via 
www.meierijstad.nl/meeinderaad.

INFORMATIE GRIFFIE

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

GA MET DE GEMEENTE IN GESPREK OVER EEN 
AARDGASVRIJ MEIERIJSTAD

In Meierijstad denken we in 2021 na over hoe we van het aardgas 
af gaan. Dat vraagt technisch onderzoek maar even zo belangrijk 
is uw kennis en mening. Het gaat immers over uw huis en u kent 
als geen ander uw wijk. Graag gaat de gemeente dan ook tussen 
1 en 14 februari met u in gesprek over de verdere invulling van 
een aardgasvrij Meierijstad.

Geef uw mening in de online vragenlijst
Alle inwoners van Meierijstad nodigen we uit de online-vragenlijst 
in te vullen. Daarin kunt u aangeven wat u belangrijk vindt, welke 
kansen u ziet en welke zorgen u heeft. De digitale vragenlijst 



MijnGemeente app
Ziet u een mankement in uw 

woonomgeving? 
Geef het gemakkelijk met uw 

smartphone door. 
Download de gratis MijnGemeente app.

Voorbeelden van meldingen die u met de 
app kunt doen 

• een losliggende stoeptegel
• kapotte verlichting
• zwerfvuil
• vernielingen aan vuilnisbakken of      

(verkeers)paaltjes
• een verstopte straatput
• stankoverlast

Samen zorgen we er zo voor dat de open-
bare ruimte van gemeente Meierijstad 
schoon, heel en veilig blijft.

Locatie
Met uw smartphone geeft u de locatie, 
omschrijving en persoonlijke gegevens 
met een paar simpele handelingen door.

Foto
U kunt een foto meesturen en de locatie via 
uw telefoon doorgeven. De gemeente kan zo 
sneller en beter reageren op meldingen over 
de woonomgeving.

Reactie
Wijzigt de status van de melding? 
Dan ontvangt u een email.

Download de app
De app is beschikbaar voor Android en Apple. 
Voor het doen van een melding hoeft u alleen 
de eerste keer uw persoonsgegevens in de app 
in te voeren.

vindt u vanaf maandag 1 februari 12:00 uur op 
https://www.meierijstad.nl/aardgasvrij. U kunt de vragenlijst in-
vullen t/m zondag 14 februari.

Doe mee aan de online informatieavonden voor wijken van 
de longlist
Eerder ontving u een brief waarin we uitlegden hoe we het proces 
om van het aardgas af te gaan in Meierijstad vorm geven. Nu zijn 
de eerste grove lijnen bekend; duidelijk is welke wijken als eerste 
kans maken om van het aardgas af te gaan (de zogenaamde 
longlist-wijken). Een overzicht van deze wijken vindt u op 
https://www.meierijstad.nl/aardgasvrij. De volgende stap is nu 
dat we samen met de inwoners van de longlist-wijken kijken naar 
de andere kansen en mogelijkheden voor deze wijken.  U kunt uw 
ideeën aan ons meegeven tijdens één van de digitale informatie-
avonden die we organiseren. Natuurlijk is er ook alle ruimte voor 
het stellen van vragen op deze avonden.

We maken voor deze avonden onderscheid tussen inwoners die 
zelf eigenaar zijn van een woning en mensen die een woning 
huren. Huurt u een woning in één van de longlist-wijken, dan kunt 
u zich aanmelden voor de bijeenkomst op woensdag 10 februari. 
Bent u woningeigenaar in één van de longlist-wijken, dan kunt 
u donderdag 4 of donderdag 11 februari meedoen. Alle drie de 
avonden vinden plaats tussen 19:30 en 21:00u en worden digi-
taal georganiseerd.

Doet u mee? Meld u dan aan voor één van deze avonden via 
de website https://www.meierijstad.nl/aardgasvrij. Let wel op: 
voor iedere avond geldt een maximaal aantal deelnemers van 
90. Zorg dus dat u zich op tijd aanmeldt. Voorafgaand aan de 
bijeenkomst ontvangt u per e-mail de link naar de bijeenkomst. 

Transitievisie warmte (tvw)
Bijna alle woningen in Meierijstad zijn nu nog aangesloten op 
het aardgasnet. Maar in 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. 
Dat doel komt voort uit het landelijke Klimaatakkoord. Hierin staat 
de afspraak dat ons land in 2050 volledig CO2- neutraal is. Dat 
betekent dat we moeten overstappen naar andere manieren om 
onze woningen te verwarmen, warm water te maken en te koken. 
Daarmee beperken we de uitstoot van CO2. 

Vóór 2030 gaan de eerste wijken in Meierijstad van het aard-
gas af, de laatste wijken pas in 2050. En hoewel dat nog ver 
weg lijkt, gaan we nu al wel aan de slag. Daarom maken we de 
komende jaren, samen met u en andere belanghebbenden, een 
plan waarin staat hoe we dat aanpakken. Dit plan heet officieel 
de Transitievisie Warmte. 

Vragen en informatie
We kunnen ons voorstellen dat u nu al vragen heeft. Op 
https://www.meierijstad.nl/aardgasvrij vindt u meer informatie 
over Meierijstad Aardgasvrij. Ook kunt u daar het vragenuur 
terugkijken dat wij op 5 januari organiseerden. Heeft u vragen 
over Meierijstad Aardgasvrij of wenst u de vragenlijst in print te 
ontvangen, stuur dan een mail naar duurzaam@meierijstad.nl of 
neem contact op met de gemeente via 14 0413.

OPROEP AAN ONDERNEMERS EN 
ONDERNEMERSVERENIGINGEN VAN MEIERIJSTAD

Meepraten over de omgevingsvisie van Meierijstad? 
Meierijstad werkt aan een Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft 
hoe we willen dat Meierijstad er in 2030 uitziet en waar we aan 
moeten werken om dat te bereiken in de leefomgeving. Met uit-
gangspunten voor het gebruik van de ruimte, die ervoor moeten 
zorgen dat Meierijstad een aantrekkelijke gemeente blijft om te 
wonen, werken en leven. Daarvoor is het belangrijk om nu al na 
te denken over de leefomgeving in de toekomst en keuzes te ma-
ken op het gebied van bijvoorbeeld bereikbaarheid, wonen, land-
schap en duurzaamheid. Bij het opstellen van de omgevingsvisie 
gebruikt de gemeente de inbreng van inwoners, ondernemers, 
gemeenteraad en belangenorganisaties.

Digitale inloopavond voor ondernemers op 1 februari 
Op dit moment hebben we een voorontwerp voor de omgevings-
visie klaar. We willen graag van onze ondernemers weten wat u 
belangrijk vindt om ons mee te geven voor uw leefomgeving en 
de toekomst van Meierijstad. Op 1 februari tussen 19.00 en 21.00 
uur is er een digitale inloopavond waarop u uw inbreng kunt ge-
ven en vragen kunt stellen.

Het voorontwerp omgevingsvisie en de samenvatting van het 
voorontwerp zijn te vinden op  
www.meierijstad.nl/omgevingsvisie. 

Aanmelden?
U kunt zich hiervoor aanmelden via 
www.meierijstad.nl/inloopavond
U krijgt dan een link toegestuurd, zodat u deel kunt nemen aan 
deze inloopavond.

Als 1 februari u niet past, kunt u uw inbreng of vragen ook mailen 
naar info@meierijstad.nl onder vermelding van ‘inbreng vooront-
werp omgevingsvisie’.

TER INZAGE BESTEMMINGSPLAN HERZIENING 
AANLOOPSTRATEN 

Van dinsdag 26 januari tot en met maandag 8 maart 2021 ligt 
het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Herziening aanloopstra-
ten en solitaire winkels (losse winkels buiten de winkelcentra) ter 
inzage. Het is mogelijk om binnen deze periode een zienswijze in 
te dienen op het ontwerp.

Om een goed functionerend kernwinkelgebied te krijgen is het de 
wens van de gemeente om te komen tot een compacter centrum-
gebied voor de kernen Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. In 
dit bestemmingsplan worden mogelijkheden tot uitoefening van 
detailhandel of horeca, die volgens het bestemmingsplan toege-
staan zijn en die niet benut worden, weggehaald als deze volgens 
het gemeentelijke beleid niet langer gewenst zijn op die locaties.

Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ont-
werpbestemmingsplan, kunt u de volledige bekendmaking raad-
plegen op www.officielebekendmakingen.nl.

HOE ZET IK MIJN CONTAINER AAN DE STRAAT?
 
De containers worden door Van Kaathoven opgehaald met een 
zij-lader. Dit is een vrachtwagen met lift-arm aan de zijkant van 
de wagen.

Om de containers goed te kunnen legen, moeten deze precies 
andersom aan de straat gezet worden.
• Zet de container op de inzameldag voor 07.30 uur aan de 

straat.
• Plaats de container tot 50 cm van de stoeprand
• Met de wielen en het handvat achter en de deksel gesloten
• Plaats de containers zoveel mogelijk twee-aan-twee zodat 

ze paartjes vormen, met 30 cm ruimte (= ongeveer één 
stoeptegel) tussen de paartjes

• Plaats de container niet naast obstakels zoals een 
geparkeerde auto of lantaarnpaal

Afvalwijzerapp
Meer informatie over afvalinzameling, zoals inzameldagen en tips 
om je afval te scheiden? Je vindt het op 
www.mijnafvalwijzer.nl.
Of download nu gratis de app AfvalWijzer. Je ontvangt een mel-
ding wanneer je welk afval buiten kunt zetten.
Zo vergeet je nooit meer om op tijd je afvalzakken buiten te zetten!

CHAT VEILIG THUIS TIJDENS AVONDKLOK BEREIKBAAR
 
Vanwege de avondklok is de chat van Veilig Thuis landelijk ook ’s 
avonds bereikbaar. Slachtoffers, omstanders en plegers van hui-
selijk geweld en kindermishandeling kunnen tot en met 9 februari 
tijdens werkdagen van 09.00 uur tot 22.00 uur chatten met een 
medewerker van Veilig Thuis. De chat is te vinden via 
www.veiligthuis.nl. Het landelijke telefoonnummer 0800-2000 
voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de week 
bereikbaar.
 
De Veilig Thuis organisaties maken zich zorgen over de effecten 
van de coronamaatregelen op mensen en de toename van ge-
weld in huiselijke kring. Het aantal mensen dat tijdens de corona-
maatregelen contact opneemt met Veilig Thuis is gestegen. Het 
gaat daarbij vooral om mensen die advies vragen omdat ze ver-
moeden dat er sprake is van huiselijk geweld in hun omgeving.
 
Toegestaan huis te verlaten
Is er geweld bij jou thuis tijdens de avondklok? Bel bij direct ge-
vaar altijd 112 en verlaat zo nodig je huis. Je mag ook naar ie-
mand anders toe gaan. Dit mag ook als je je thuis onveilig voelt, 

maar er geen direct gevaar is. Kijk of je bij iemand terecht kan, 
bij voorkeur bij jou in de buurt. In deze gevallen is het toegestaan 
om je huis te verlaten en krijg je geen boete.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
De Eeuwsels  kappen van 22 populieren
Piet Bartenstraat 
ongenummerd te Erp

aanleggen van in- en uitrit ten 
behoeve van plan 30 woningen de 
Bolst

Rauwven 2 te Erp wijzigen van een dakconstructie
Geluckweg 19 te Erp aanleggen van een nieuwe inrit
Past. van Haarenstraat 
83 B

bouwen van een bijgebouw

Noordkade 5 plaatsen van een reclamebord

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Vensestraat 1 huisvesten van maximaal drie 

kamerhuurders (en eventueel 
arbeidsmigranten)

Deken van Miertstraat 
22S en 24S 

wijzigen van twee badkamers naar 
twee zorgclusterwoningen

Kalverstraat 23 wijzigen van de gevel
Grooteakker 12-14-16 uitbreiden van 3 woningen
Diverse straten te 
Veghel en Erp

kappen van 15 bomen

VERDAGINGSBESLUITEN

Gasthuisstraat 11 verbouwen van een woning

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

Melvert 5 te Erp uitbreiden van een varkenshouderij 
aanvraag omgevingsvergunning 
1e fase

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

De Kempkens 
ongenummerd

oprichten van een 
distributiecentrum

Voorhei 10 veranderen van een 
paardenfokkerij
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