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QR CODE BIJ BERICHTEN

Vanaf deze week vindt u diverse QR-codes bij de berichten die 
verwijzen naar een website. Zo kunt u handig met uw telefoon 
via de QR-scanner-app, de websites raadplegen voor meer 
informatie.
 

HULP VOOR OUDEREN, ZIEKEN, MENSEN MET EEN
BEPERKING (WMO)

Soms kunt u door een ziekte, een beperking of ouderdom 
(tijdelijk) het huishouden, zoals het schoonhouden van uw 
woning, niet meer zelf doen. U kunt dan samen met hulp van 
familie, vrienden of kennissen een oplossing zoeken. Als dit niet 
lukt, kan de gemeente ook met u naar gerichte hulp zoeken.

De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven 
doen. Denk aan:
•  zelf uw huishouden doen
•  verplaatsen in en om uw woning
•  verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel
•  normaal gebruikmaken van uw woning
•  andere mensen ontmoeten

Wilt u weten of u hulp kunt krijgen van de gemeente? 
•  Vraag een gesprek aan met de Wmo consulent via https://

www.meierijstad.nl/form/gesprek-met-een-wmo-consulent
•  U kunt ook iedere werkdag van 09:00-11:00 uur bij ons 

terecht op het inloopspreekuur in Veghel  op maandag 
t/m vrijdag van 9.00 - 11.00 uur en in Sint-Oedenrode op 
maandag tussen 9.00 - 11:00 uur en donderdag van 9.00 - 
11.00 uur of

•  U kunt uw vraag ook stellen 
via wmoveghel@meierijstad.nl, 
wmoschijndel@meierijstad.nl of 
wmosintoedenrode@meierijstad.nl

 
YOUNG LEADERS GEZOCHT

Hey Young Leader! 
Op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Wij zoeken jou!

In september starten we in onze gemeente met het 
opleidingsprogramma “Young Leaders in Meierijstad”. Een 
ontwikkelingsprogramma voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar, 
die een bijdrage willen leveren aan de maatschappij. 
Young Leaders is een opleidingsprogramma voor jongeren die 
een steuntje in de rug kunnen gebruiken als het gaat om het 
benutten van talenten. 

Wil jij
• leren om verantwoordelijkheden te nemen?
• zelfstandig leren werken?
• zelfvertrouwen krijgen?
• je verantwoordelijk voelen voor jouw leefomgeving?

Meld je dan en geef aan op welk gebied van sport, kunst, cultuur 
of een activiteit in jouw omgeving, jij je talenten wilt inzetten.

Jouw inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker.

Doe jij mee of wil je meer weten? Stuur een appje of bel naar 
Henry van Alebeek 06-11094584
Mailen kan ook: hvanalebeek@meierijstad.nl

EXCURSIE HERSTELWERKZAAMHEDEN
LEEMBOSSEN IN BOSKANT EN DE SCHEEKEN

De leembossen in 
de gebieden Boskant 
en De Scheeken 
hebben het moeilijk. 
Onder andere door 
verdroging. Om dit 
aan te pakken, gaat 
de gemeente samen 
met de Bosgroep Zuid 
Nederland vanaf dit 
najaar van start met 
een proefproject om 
deze leembossen 
te herstellen en 
toekomstbestendig te maken. Wilt u weten wat er gaat 
gebeuren? Op zaterdag 11 september is er een excursie om de 
werkzaamheden alvast toe te lichten. 

Aanmelden voor de excursie?
De excursie start om 13:00 uur aan de Broekdijk in Boskant, 
ter hoogte van het wandelpad door het bosgebied. Aanmelding 
is verplicht en kan tot 7 september via e-mail postbus@
bosgroepzuid.nl of telefoonnummer 040-2066360. Bij uw 
aanmelding graag aangeven met hoeveel personen u komt. Bij 
grote belangstelling kan worden besloten om een extra excursie 
om 15.00 uur  te organiseren. Mocht dat het geval zijn, dan wordt 
u hier van te voren over geïnformeerd.
 
Wat gaat er gebeuren en waarom is dat nodig? 
Vanaf dit najaar staan er verschillende herstelmaatregelen 
ingepland. Eerst wordt er gewerkt aan een betere waterhuishouding 
in de gebieden. Om het water langer vast te kunnen houden en 
de grondwaterstand te verhogen, brengt een kraan extra grond 
op om watergangen, sloten en greppels ondieper te maken, 
te dempen of af te dammen. Hierdoor bouwen de gebieden in 
natte periodes een waterbuffer op, waardoor ze minder gevoelig 
zijn tijdens periodes van langdurige droogte. Daarna haalt de 
Bosgroep, om de bosstructuur, diversiteit en soortensamenstelling 
te verbeteren, een aantal bomen weg in enkele bospercelen in 
De Scheeken. Hierdoor kan er meer licht op de bodem komen 
en krijgen de blijvende bomen meer ruimte om uit te groeien tot 
sterke, vitale bomen met brede kronen. Ook worden er een aantal 
kleine open plekken voor nog meer lichtinval, zodat struiken, 
kruiden en belangrijke bosflora weer alle kansen krijgen. Ook in 
Boskant worden bomen gekapt. Dat gebeurt langs de randen van 
de bospercelen om paden, wegen en aangrenzende terreinen 

goed begaanbaar en veilig te houden voor bezoekers. Daarnaast 
worden enkele bomen en struiken weggehaald om een betere 
waterhuishouding mogelijk te maken.

De gemeente en de Bosgroep hebben voor de aanplant van 
nieuwe jonge bomen en struiken bewust gekozen voor soorten 
die nu nog niet of nauwelijks voorkomen in de leembossen, 
maar die hier wel thuishoren. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
de winterlinde, haagbeuk, veldesdoorn, zoete kers, Europese 
vogelkers en hazelaar. Hierdoor neemt de variatie en afwisseling 
toe en ontstaat een afwisselend en veerkrachtig bos.

Planning werkzaamheden 
De watermaatregelen en de kap van de bomen vinden dit najaar 
plaats. De aanplant volgt dan in de winter, wanneer de nieuwe 
jonge bomen in winterrust zijn.

Veiligheid voorop 
Tijdens werkzaamheden houden de uitvoerders zorgvuldig rekening 
met de dieren, beschermde planten en bezoekers in het gebied. 
In het najaar zijn er grote machines nodig om de werkzaamheden 
uit te kunnen voeren. Die rijden ook over de paden. Uit 
veiligheidsoverwegingen zijn sommige paden daarom tijdelijk niet 
toegankelijk. Wij verzoeken de bezoekers vriendelijk de afzettingen 
te respecteren en niet over de afgesloten paden te lopen. 

Dit project is mede mogelijk dankzij de financiële steun van 
provincie Noord-Brabant

TER INZAGE:  ONTWERP BESTEMMINGSPLAN
“SCHIJNDEL CENTRUM 2009, HERZIENING
HOOFDSTRAAT 152-154” SCHIJNDEL EN ONTWERP
OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET VERNIEUWEN 
VAN DE ALDI EN HET REALISEREN VAN APPARTEMENTEN

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp 
omgevingsvergunning liggen van donderdag 26 augustus tot 
donderdag 7 oktober 2021 ter inzage in het gemeentehuis, 
Stadhuisplein 1 te Veghel.

Tevens is het ontwerpbestemmingsplan te 
vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op dit 
plan is artikel 3.31 Wet ruimtelijke ordening 
(coördinatieregeling) van toepassing.

Toelichting
De bestaande Aldi aan de Hoofdstraat 154 is te klein om nog 
langer winstgevend te zijn. Daarom wil de Aldi op dezelfde locatie 
een grotere winkel bouwen.
Hiervoor zijn Hoofdstraat 152 en het Catharinaplein 15 
aangekocht. De nieuwe winkel krijgt een inpandige laad-
en losruimte en inpandige parkeerplaatsen. Ook worden er 
appartementen gerealiseerd. De huidige bouwwerken aan de 
Hoofdstraat 152 en Catharinaplein 15 worden gesloopt.

Zienswijzen
De volledige bekendmaking kunt u raadplegen op 
www.officielebekendmakingen.nl. Daarin staat op 
welke manier er zienswijzen ingediend kunnen 
worden. 
 

MULTISPORTDAG 9 OKTOBER VOOR MENSEN MET
EEN VISUELE BEPERKING

Op zaterdag 9 oktober kan tijdens de Multisportdag van 11.00 
uur tot 16.00 uur iedereen van 7 jaar of ouder met een visuele 
beperking verschillende sporten uitproberen. De Multisportdag 
vindt plaats op het Sportpark Zuideinderpark in Schijndel. 

Op het programma staan: • Goalball • Duiken • Blindenvoetbal 
• Salsa dansen • Kickboksen • Karate • Yoga • Showdown • 
Hangboogschieten • Running blind.



Alle clinicgevers hebben ervaring met het geven van sportlessen 
aan mensen met een visuele beperking. Ook uw (sport)buddy en/
of blindengeleide hond zijn van harte welkom. Tussen de middag 
wordt er voor een lekkere lunch gezorgd. Om 16.00 uur ronden 
we de dag af en gaat u met een heleboel nieuwe sportervaringen 
weer naar huis. Wilt u deelnemen aan de Multisportdag en een 
aantal sporten proberen? 

Meld u dan aan via gehandicaptensport.nl/
actueel/nieuws/1235/welke-spor ten-ga-ji j -
uitproberen-tijdens-de-multispor tdag-voor-
blinden-en-slechtzienden en kies de sporten 
waar u kennis mee wilt maken! Liever telefonisch 
uw voorkeur doorgeven? Dat kan! Bel dan naar 
030 – 307 7890.

 
TER INZAGE: NOTITIE (NRD) WINDENERGIE
MEIERIJSTAD

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het 
afwegingskader windenergie ligt ter inzage tot en met 30 
september in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel, 
gedurende openingstijden.
We werken aan een afwegingskader windenergie. Onderdeel 
hiervan is het opstellen van een milieueffectrapport (MER). 
Hierin worden de milieueffecten van de plaatsing van windmolens 
omschreven. De eerste stap in het traject voor het opstellen van 
een Plan MER is deze publicatie en de terinzagelegging van de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau afwegingskader windenergie.

In deze NRD is beschreven waarom het opstellen van een Plan 
MER noodzakelijk is en voor welke activiteit(en) het MER wordt 
opgesteld. Daarnaast is in de notitie opgenomen op welke
wijze de milieueffecten in beginsel beschreven worden. De 
volgende stap zal zijn het opstellen van het milieueffectrapport 
(MER).

Voor de mogelijkheid om een zienswijze in 
te stellen, kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl. 
 

KUNST, MUZIEK, THEATER EN POËZIE BIJ DE
KNOPTOREN TIJDENS OPEN MONUMENTENDAGEN 

Op zaterdag 11 en zondag 12 september zijn de Open 
Monumentendagen. Er zijn dan verschillende monumenten in 
Meierijstad van binnen te bekijken. Dit jaar worden deze dagen 
in en om de Knoptoren in Sint-Oedenrode gecombineerd met 
activiteiten op het gebied van 
kunst en cultuur. De toren is 
open voor beklimmingen. 
Ook kunst, muziek, theater 
en poëzie vinden hun podium 
rondom de kerk. Bezoekers 
zijn van harte welkom op 
zaterdag 11 september 
van 10.00 tot 17.00 uur en 
op zondag 12 september 
van 10.00 tot 14.00 uur. De 
toegang is gratis. I.v.m. de 
beperkte parkeergelegenheid 
is het handig om op te fiets te 
komen.

TONK WORDT VERLENGD TOT 1 OKTOBER 2021

Sinds medio maart 2021 voeren gemeenten de Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) uit. Deze 
regeling is bedoeld om inwoners te ondersteunen als ze door 
de coronamaatregelen weinig of minder inkomen hebben en 
daardoor in de problemen komen met het betalen van woonkosten. 
Het gaat dan om de huur of de hypotheekrente. TONK wordt nu 
verlengd tot 1 oktober. Meierijstad verruimt het TONK-beleid om 
zo meer inwoners te kunnen ondersteunen in negatieve gevolgen 
door corona. Zo zijn de voorwaarden versoepeld 
en is de aanvraagprocedure eenvoudiger 
gemaakt. Zo hopen we meer inwoners te kunnen 
ondersteunen. Meer informatie over TONK kunt 
u vinden op www.meierijstad.nl/tonk.
 

VOORKOM LEGIONELLA, ZEKER NA UW VAKANTIE
 
Het aantal legionellabesmettingen in Nederland neemt toe. 
Mogelijk speelt het veranderende klimaat met warm en nat weer 
hierbij een rol. 

Wat is legionella en wat kunt u zelf doen om mogelijke be-
smetting te voorkomen?
De legionella-bacterie groeit vooral in stilstaand water tussen 
de 20 en 50 graden. U kunt een besmetting oplopen door nevel 
(kleine druppeltjes) in te ademen uit een waterbron die besmet 
is met legionella. De meeste mensen die besmet raken met 
legionella worden niet echt ziek. Ouderen, mensen die roken of 
mensen met een verminderde weerstand hebben meer kans om 
ziek te worden van legionella. In ernstige gevallen kan iemand 
overlijden. 
De legionellabacterie is niet van mens op mens overdraagbaar.
 
Wat zijn de klachten bij een legionella longontsteking?
Snel opkomende hoofdpijn, spierpijn, geen eetlust en later ook 
koorts. Daarnaast komen voor: hoesten, kortademigheid en 
soms ook braken of diarree. De klachten ontstaan meestal 5 tot 
6 dagen na besmetting. Ga naar de huisarts als u deze klachten 
bij uzelf herkent.
 
Checklist! Hoe voorkom je een legionellabesmetting?
•  Stel de temperatuur van uw boiler of CV ketel minimaal af op 

55 graden. 
•  Maak luchtbevochtigers regelmatig schoon en ververs het 

water dagelijks. 
•  Gebruik alle kranen in huis minimaal 1x per week. Sluit 

ongebruikte kranen af.
•  Spoel ná de vakantie de leidingen in uw huis goed door. 

Spoel uw douche- en sproeiapparatuur 2 minuten met warm 
en 2 minuten koud water door. Doe dit met open raam of 
dompel de sproeikop onder water. 

•  Spoel op dezelfde manier de leidingen door als u tijdelijk 
ergens verblijft zoals in een hotel of caravan tijdens uw 
vakantie. 

•  Laat de tuinslang en andere sproeiapparatuur leeglopen na 
gebruik. Hang deze op een koele plaats weg.

•  Maak plantensproeiers leeg en vul deze vlak voor gebruik.
 
Meer informatie
Kijk voor een overzicht van veel gestelde vragen 
en antwoorden op de website van de Stichting 
veteranenziekte: 
www.stichtingveteranenziekte.nl.

 

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Jekschotstraat 6 verbouwen van een woonhuis
Krijtenburg 13 kappen van een boom
Ventieren 
(ongenummerd) te Erp

kappen van bomen

Tiberhof 15 aanleggen van een inrit
Donauring 1 oprichten van een carport
Spoorlaan 2 bouwen van een schuur met 

overkapping

Evenementenvergunning
Kerkplein en park kiosk 27 t/m 30 augustus kermis 

Eerde
Hooghuys te Eerde 27 t/m 30 augustus kermis 

Eerde

VERLEENDE VERGUNINGEN

Omgevingsvergunning
Rooseveltlaan 6 plaatsen van entresolvloeren
De Scheifelaar 
ongenummerd (567)

plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

De Kuilen 19 plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

De Scheifelaar 
ongenummerd (527)

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Heilig Hartplein 5 plaatsen van reclame
Spechtendonk 15 verlagen van de stoep voor een 

bredere oprit
Corsica 13 plaatsen van een toegangspoort

VERDAGINGSBESLUITEN

Burg. Schrevensingel 
ong. 

vervangen van een voet- fietsbrug

De Scheifelaar 
ongenummerd (532)

bouwen van een woonhuis en het 
aanleggen van een inrit

Burg. Schrevensingel 6 verbouwen van een woonhuis
Antoniusstraat 14 A te 
Erp

verbouwen van een woning en 
bouwen van een bijgebouw

De Scheifelaar 
ongenummerd ( N2587) 

plaatsen van een tijdelijke 
woonvoorziening

GEACCEPTEERDE SLOOPMELDINGEN

Erpsesteeg 6 slopen van 2 varkensstallen 

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.

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.


