
KERSTRECES

Tijdens de kerstperiode zijn er geen bijeenkomsten van de 
gemeenteraad. Pas in de tweede week van januari zijn er weer 
raadsbijeenkomsten

AGENDACOMMISSIE 10 JANUARI 

De voorlopige agenda’s van de commissies (19 
januari), de raad (26 januari) en de beeldvormende 
avonden (9 februari) worden hier besproken en 
vastgesteld. De vergaderstukken zijn te vinden op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender. Het gaat 
om concepten. Wijzigingen zijn niet uitgesloten. 

BEELDVORMENDE AVOND 12 JANUARI 

Doel van de avond is om informatie op te halen. Ook is er ruimte 
om met elkaar van gedachten te wisselen. Er worden deze avond 
geen besluiten genomen. 

Op het programma: 
• Onderzoek buiten zwemwatervoorziening in Meierijstad
• Masterplan buitensport
• Toelichting casco en handboek omgevingsplan

WILT U INSPREKEN?

Neem dan contact op met de griffi e (e-mail griffi e@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 11 januari, 12.00 uur.

INFORMATIE GRIFFIE

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

DE BASISREGISTRATIE PERSONEN

Iedereen heeft de plicht om een geboorte of een verhuizing aan 
te geven bij de gemeente. Maar wat doet de overheid eigenlijk 
met al die gegevens van haar burgers? Hieronder leest u welke 
persoonsgegevens er zoal in de Basisregistratie Personen staan 
en waar ze voor gebruikt worden. We zetten uw rechten en 
verplichtingen op een rij. Ook als u zich vanuit het buitenland 
voor langere tijd in Nederland wilt vestigen, leest u hieronder hoe 
dit gaat.

Waarom is de Basisregistratie Personen belangrijk?
De overheid heeft juiste gegevens nodig over haar burgers. 
Bijvoorbeeld om een paspoort, een identiteitskaart of een 
rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij 

verkiezingen, om uitkeringen te verstrekken en om gemeentelijke 
belastingen te heffen. Maar ook organisaties zoals de 
Belastingdienst, uitkeringsinstanties en pensioenfondsen 
gebruiken uw persoonsgegevens om hun beslissingen goed af te 
stemmen op uw situatie.

Hoe komt de overheid aan persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die u zelf moet doorgeven, bijvoorbeeld als 
u verhuist, een kind krijgt, in het buitenland trouwt of als een 
familielid van u overlijdt. Maar sommige gegevens worden 
automatisch opgenomen of veranderd. Als u bijvoorbeeld in 
Nederland trouwt, dan geeft de ambtenaar van de burgerlijke 
stand dit door aan de woongemeente.

Als u in Nederland wilt komen wonen
Komt u vanuit het buitenland en wilt u langer dan vier maanden 
in Nederland verblijven? Dan moet u binnen vijf dagen na uw 
vestiging in Nederland uw verblijf en adres aangeven bij de 
gemeente waar u verblijft. Uw verblijf in Nederland moet wel 
rechtmatig zijn. Dit wil zeggen dat u de Nederlandse nationaliteit 
hebt, de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie, de 
Europese Economische Ruimte of Zwitserland, of een geldige 
verblijfsstatus.

Uw rechten
Welke rechten heeft u?
• Iedereen die zich voor het eerst laat inschrijven in de BRP 

krijgt een gratis afschrift.
• U mag uw eigen gegevens in de BRP altijd 

inzien bij uw gemeente. Dit is gratis. Als u 
een afschrift op papier wilt betaalt u daar een 
vergoeding voor. U kunt uw gegevens ook 
inzien op www.mijn.overheid.nl.

• Als ingezetene heeft u het recht om de achternaam 
te gebruiken van uw (voormalige) huwelijkspartner of 
geregistreerd partner. Dit heet ‘naamgebruik’. Op uw 
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs blijft uw eigen 
achternaam staan.

• Als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ze laten 
corrigeren of aanvullen. De gemeente vraagt u dan naar 
bewijsstukken hiervoor.

• U kunt de gemeente verzoeken om uw gegevens niet door te 
geven aan bepaalde instanties. 

• U kunt aan de gemeente waar u bent ingeschreven een 
overzicht vragen van de instanties waaraan uw gegevens de 
afgelopen jaren zijn verstrekt. Dit overzicht 
is gratis. Voor een globaal overzicht van 
het soort instanties waaraan uw gegevens 
kunnen worden verstrekt, kunt u terecht op 
de website www.wiekrijgtmijngegevens.nl.

Uw plichten
Welke plichten heeft u als burger?
• U moet zich bij contact met de overheid altijd kunnen 

legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
• Als u zich vanuit het buitenland in Nederland vestigt, moet 

u binnen vijf werkdagen na uw vestiging in Nederland uw 
verblijf en adres aangeven bij de gemeente waar u verblijft.

• Als u binnen Nederland verhuist, moet u binnen vier weken 
vóór of uiterlijk vijf dagen na de verhuizing uw adreswijziging 
doorgeven.

• Als u voor langere tijd, meer dan acht maanden, in het 
buitenland gaat verblijven, moet u dit binnen vijf dagen vóór 
uw vertrek aangeven bij de gemeente waar u woont. 

• Als uw woongemeente dat vraagt, bent u verplicht nadere 
inlichtingen te geven over uw gegevens die zijn opgenomen 
in de BRP.

• Als uw persoonlijke gegevens veranderd zijn tijdens uw 
verblijf in het buitenland (u bent getrouwd of u heeft een 
kind gekregen), moet u ervoor zorgen dat u de originele 
documenten over deze verandering kunt laten zien.

In de volgende situaties kan uw inschrijving niet direct 
plaatsvinden in de gemeente:

• Als u geen geldige verblijfsstatus heeft, moet 
u eerst een verblijfsvergunning aanvragen bij 
de loketten voor vreemdelingen (IND-loketten). 
Meer informatie hierover vindt u op www.ind.nl.

• Als u asiel heeft aangevraagd en in een 
asiel- of opvangcentrum verblijft, registreert dit centrum uw 
verblijf in Nederland de eerste zes maanden. 

• Als u op één van de Caribische eilanden van het Koninkrijk 
heeft gewoond, moet u aantonen dat u zich daar hebt laten 
uitschrijven. 

• Wilt u ook uw partner en/of kinderen laten inschrijven, dan 
moeten zij allemaal meekomen naar het gemeentehuis. 

Inschrijven als niet-ingezetene
Komt u vanuit het buitenland en wilt u korter dan 
vier maanden in Nederland verblijven? Lees dan 
de brochure ‘Inschrijven bij kortdurend verblijf 
in Nederland’. Kijk dan voor meer info op www.
meierijstad.nl/RNI of scan bijgaande QR code.

Vragen over de BRP?
Neem contact op met het werkatelier Burgerzaken van de 
gemeente Meierijstad. Dit kan via mail naar info@meierijstad.nl 
of telefonisch via 14 0413. 

Deze en meer informatie is terug te lezen op www.
meierijstad.nl/brp of scan bijgaande QR code.

TER INZAGE BESTEMMINGSPLAN 
DE BRESSER 26 ZIJTAART 

Het vastgestelde bestemmingsplan “De Bresser 26 Zijtaart” ligt 
van donderdag 29 december 2022 tot donderdag 9 februari 2023 
ter inzage in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel.
Op de locatie De Bresser 26 te Zijtaart is een voormalige 
kwekerij gevestigd. Deze kwekerij is sinds jaren niet meer 
actief. De initiatiefnemer is van plan de gronden te ontwikkelen 
ten behoeve van de oprichting van een drietal woningen en de 
bestaande bedrijfswoning in gebruik te nemen als burgerwoning. 
De huidige agrarische bestemming dient hiertoe gewijzigd te 
worden naar ‘Wonen’.
Het bestemmingsplan “De Bresser 26 Zijtaart” maakt de 
planologische inpassing mogelijk van de beoogde wijziging 
van de bestemming en oprichting van een drietal woningen en 
gebruik van de bedrijfswoning als burgerwoning.
Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het vastgestelde 
bestemmingsplan kunt u de volledige bekendmaking raadplegen 
op www.offi cielebekendmakingen.nl. De QR code vindt u op de 
volgende pagina.

TER INZAGE: BESTEMMINGSPLAN 
DIJKSTEEGJE 46 SINT-OEDENRODE

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Dijksteegje 46 en 
ongenummerd Sint-Oedenrode’ ligt van donderdag 29 
december 2022 tot donderdag 9 februari 2023 ter inzage in het 
gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel.

Initiatiefnemer is van plan om op de locatie Dijksteegje 46 de 
bestaande woning te slopen. Er wordt zo ruimte gecreëerd voor 
de realisatie van een nieuwe vrijstaande woning waarbij eveneens 
het bouwvlak wordt vergroot en de maximale goothoogte voor 
bijgebouwen toeneemt. Daarnaast is initiatiefnemer van plan 
om het abusievelijk op het achterperceel van Dijksteegje 46 
gesitueerde bouwvlak te verplaatsen naar de locatie Dijksteegje 
ongenummerd (perceelnummer 941). Het verplaatsen van het 
bouwvlak naar de locatie Dijksteegje ongenummerd maakt het 
in de toekomst mogelijk om daar een nieuwe vrijstaande woning 
te realiseren.
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Voor de realisatie van het plan kan niet worden voldaan aan de 
voorkeurswaarde voor geluidbelasting uit de Wet geluidhinder. De 
geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai is maximaal 
51 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh). De voorkeurswaarde van 48 dB 
wordt hiermee overschreden, de maximale ontheffi ngswaarde 
van 63 dB niet. Het plan voldoet aan de voorwaarden om een 
hogere waarde te verlenen. Gelijktijdig met de onderhavige 
bestemmingsplanprocedure ligt daarom het besluit hogere 
waarde Wet geluidhinder ter inzage. 
Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het vastgestelde 
bestemmingsplan kunt u de volledige bekendmaking raadplegen 
op www.offi cielebekendmakingen.nl.

TER INZAGE: ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
BUITENGEBIED VEGHEL, BOERDONKSEDIJK 17 

Het ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied Veghel, herziening 
Boerdonksedijk 17” ligt van donderdag 29 december 2022 tot en 
met woensdag 8 februari 2023 ter inzage in het gemeentehuis, 
Stadhuisplein 1 te Veghel.
Het ontwerp bestemmingsplan ziet toe op herziening van de 
bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf - Agrarisch verwant en 
technisch hulpbedrijf’. Hiermee is het mogelijk akkerbouwbedrijf 
met agrarisch verwante bedrijvigheid toe te staan. 
Het bestemmingsplan “Buitengebied Veghel, herziening 
Boerdonksedijk 17” maakt de planologische inpassing mogelijk 
door de beoogde herziening van de bestemming.
Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het vastgestelde 
bestemmingsplan kunt u de volledige bekendmaking raadplegen 
op www.offi cielebekendmakingen.nl.

TER INZAGE: ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
BUITENGEBIED SINT-OEDENRODE, 
HERZIENING HOOGSTRAAT 64

Het ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied Sint-Oedenrode, 
herziening Hoogstraat 64” ligt van donderdag 29 december 
2022 tot en met woensdag 8 februari 2023 ter inzage in het 
gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel.
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om de grondgebonden 
agrarische activiteiten voort te zetten met als neventak statische 
opslag en de intensieve veehouderij op de locatie te saneren. 
Verder wordt de cultuurhistorisch waardevolle boerderij gesplitst 
in twee woningen waarbij één woning afgesplitst wordt en de 
woonbestemming krijgt. 
Het bestemmingsplan “Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening 
Hoogstraat 64” maakt de planologische inpassing mogelijk van 
de beoogde wijziging van de bestemming .
Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het vastgestelde 
bestemmingsplan kunt u de volledige bekendmaking raadplegen 
op www.offi cielebekendmakingen.nl.

TER INZAGE: ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
BUITENGEBIED SINT-OEDENRODE, 
HERZIENING VRESSELSEWEG 54 EN 54A

Het ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied Sint-Oedenrode, 
herziening Vresselseweg 54 en 54a” ligt van donderdag 29 
december 2022 tot en met woensdag 8 februari 2023 ter inzage 
in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel.
Het ontwerp bestemmingsplan ziet toe op de sanering van de 
rundveehouderij en vergroting van het bestemmingsvlak ‘Bedrijf’ 
voor uitbreiding van het rietdekkersbedrijf. Daarbij wordt de 
bestemming ‘Agrarisch’ gewijzigd naar ‘Wonen’ voor het behoud 
van de bestaande agrarische bedrijfswoning als burgerwoning 
en wordt ook een nieuwe burgerwoning opgericht door aankoop 
van een Ruimte voor Ruimte-titel.
Het bestemmingsplan “Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening 
Vresselseweg 54 en 54a” maakt de planologische inpassing 
mogelijk van de beoogde wijziging van de bestemming.
Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het vastgestelde 
bestemmingsplan kunt u de volledige bekendmaking raadplegen 
op www.offi cielebekendmakingen.nl.

TER INZAGE: ONTWERP WIJZIGINGSPLAN 
“BUITENGEBIED ERP, WIJZIGING 
GOORDONKSEDIJK 29

Het ontwerp wijzigingsplan “Buitengebied Erp, wijziging 
Goordonksedijk 29” ligt van donderdag 29 december 2022 tot en 
met woensdag 8 februari 2023 ter inzage in het gemeentehuis, 
Stadhuisplein 1 te Veghel.
Het ontwerp wijzigingsplan wijzigt de vorm van het bouwvlak en 
behoudt de bestemming ‘Agrarisch’.
Het wijzigingsplan “Buitengebied Erp, wijziging Goordonksedijk 
29” maakt de planologische inpassing mogelijk van de beoogde 
wijziging van de bestemming.
Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het vastgestelde 
bestemmingsplan kunt u de volledige bekendmaking raadplegen 
op www.offi cielebekendmakingen.nl.

TER INZAGE: HET ONTWERP WIJZIGINGSPLAN 
BUITENGEBIED SINT-OEDENRODE, WIJZIGING 
ZIJTAARTSEWEG 6

Het ontwerp wijzigingsplan “Buitengebied Sint-Oedenrode, 
wijziging Zijtaartseweg 6” ligt van donderdag 29 december 
2022 tot en met woensdag 8 februari 2023 ter inzage in het 
gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel.
Het ontwerp wijzigingsplan wijzigt de bestemming ‘Agrarisch met 
waarden – Landschapswaarden’ in ‘Wonen’. 
Het wijzigingsplan “Buitengebied Sint-Oedenrode, wijziging 
Zijtaartseweg 6” maakt de planologische inpassing mogelijk van 
de beoogde wijziging van de bestemming.

Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen 
tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunt 
u de volledige bekendmaking raadplegen op 
www.offi cielebekendmakingen.nl.

OPROEP AAN WERKGEVERS: DOET U OOK MEE
AAN HET BEROEPENFEEST OP 2 MAART 2023?

Leerlingen van het Elde College in Schijndel en Fioretti College 
in Veghel oriënteren zich op hun toekomst. Op het Beroepenfeest 
op 2 maart 2023 kunt u zich presenteren als mogelijk toekomstig 
werkgever voor deze leerlingen. Er is die dag ruimte en tijd voor 
persoonlijke ontmoetingen die mogelijk kunnen leiden tot stages 
en zelfs banen. Het beroep staat centraal in de gesprekken: wat 
houdt het vak in en hoe ziet een werkdag er nu echt uit?
Als het klikt worden er visitekaartjes uitgewisseld en een afspraak 
gemaakt voor de Doe Dag.

Doe Dag
Tijdens de Doe Dag op 16 maart 2023 gaan de jongeren 
op bezoek bij de bedrijven met wie ze afspraken (matches) 
hebben gemaakt. Het is belangrijk dat zij een goed beeld van 
uw beroep krijgen. Laat ze meelopen, een casus behandelen, 
een probleem oplossen, een opdracht doen of iets maken. De 
projectleider kan helpen met een zinvol programma bedenken en 
op www.onderwijsonstage.nl staan tips en geslaagde Doe Dag 
voorbeelden van andere deelnemers.

Meedoen?
Vindt u het belangrijk uw bijdrage te leveren 
aan dit Beroepenfeest en de Doe Dag, zodat 
leerlingen uw bedrijf of beroep leren kennen? 
U kunt zich aanmelden via 
www.meierijstadonstage.nl/aanmelden

Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor 9 februari waarbij u 
verder wordt geïnformeerd over het Beroepenfeest en de Doe Dag.

Meierijstad On Stage is daarnaast ook op zoek naar vrijwilligers, 
sponsors, netwerk en promotie. 

Voor meer informatie kunt contact opnemen met Harm van Son, 
projectleider Meierijstad on Stage 06 - 2012 8637
mail@meierijstadonstage.nl
www.meierijstadonstage.nl

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunningen
Julianapark kappen van 1 esdoorn
Herenakker 
ongenummerd  kavel 5

plaatsen van een woonunit

Prins Willem Alexander 
Sportpark 1  

gebruik van bouwwerk

Oudveld 3 te Erp bouwen van een schuilhut
Stationsstraat 53A bouwen van een berging
Bolst ongenummerd 
R1756 te Erp

bouwen van en tweekapper

Willibrordushoek 2 aanvragen van een tweede 
huisnummer

Molenstraat 29 realiseren van een houten 
schutting met poort 

Hugo de Grootstraat 11 plaatsen van een dakkapel
Hoolstraat 4A toestaan van een nevenactiviteit bij 

een agrarisch bedrijf
Wilbert Kerkhofstraat 1 
te Erp

realiseren van een tweede uitrit

De Scheifelaar 307 realiseren van een carport
Hoeksehei 10 te Erp bouwen van een bijgebouw
Vlasven 246 vergroten van de eerste verdieping
Souverijnsakker 
ongenummerd

bouwen van een woning

De Scheifelaar 572 plaatsen van een tijdelijke 
mantelzorgwoning

Evenementenvergunning
Heiakkerstraat 
ongenummerd

6 mei 2023 Rock am Ringoven

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunningen
Ham 5 te Erp verbouwen van een woning
Kampweg 1 te Erp verbouwen van een woonboerderij
Julianastraat 2A aanleggen van een inrit
De Scheifelaar 539A kappen van een boom

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITEN 
BESLUIT MILIEUBEHEER

Hoolstraat 4A voor het wijzigen van de dieren en 
de dieraantallen en het gebruiken 
van bedrijfsruimte voor statische 
en bedrijfsmatige opslag 

VERDAGINGSBESLUITEN

Boterweg 26 te Erp verlengen van een reeds vergund 
gebouw  

Mac Arthurweg 2 nabij 
A50  

plaatsen van een LED 
reclamemast van 30 meter hoog

Margrietstraat 30 te Erp aanbouwen van een bijkeuken 
en eetkamer, plaatsen van 
zonnepanelen en het plaatsen van 
kozijnen

ONTWERPBESLUITEN MILIEUVERGUNNING

Dorshout ongenummerd bouwen van honderd 4-6 
persoons logiesverblijven en een 
ontvangstgebouw voor tijdelijke 
huisvesting arbeidsmigranten 
(Dorshout 37)

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële 
publicaties. De offi ciële 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 

On Stage zoekt professionals M/V

Vertel VMBO leerlingen over je vak

www.meierijstadonstage.nl

Beroepenfeest donderdag 2 maart ‘23
Locatie: Noordkade Veghel
Aanmelden via www.meierijstadonstage.nl

Meierijstad on stage 

@VMBOOnStage
#vmbodoetertoe #vmbo #beroepenfeest


