
3 Kolommen  van 91,3 mm breed
Lettertype Arial Regular

Platte tekst 9 pt 
interlinie 12 pt

Subkop Arial Regular 9 pt interlinie 13  hoofdletter 
achtergrond blauw zoals voorbeeld

BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD      

NIEUWS UIT DE RAAD 

NIEUWS UIT DE BUURT 

VRAAG VAN DE WEEK

OVERIG NIEUWS

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

INFORMATIE CORONAVIRUS

Het zomerreces nadert zijn einde. De eerste vergaderingen 
komen er weer aan. Vanaf nu verschijnen er weer wekelijks 
berichten van de griffie. 

AGENDACOMMISSIE 27 AUGUSTUS

De agendacommissie stelt de vergadercyclus van september/
oktober vast. De voorlopige agenda’s van de commissies (10 
september) en de raad (24 september) en de beeldvormende 
avond (8 oktober) worden hier besproken en vastgesteld. Tevens 

wordt het vergaderschema 2021 besproken. De vergaderstukken 
zijn te vinden op www.meierijstad.nl/vergaderkalender. Let u er 
op dat het om concepten gaat. 
Wijzigingen zijn niet uitgesloten. 

BEELDVORMENDE AVONDEN SEPTEMBER

Vanwege Coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om 
parallelle sessies te houden. Het oorspronkelijke programma van 
3 september is verdeeld over twee avonden (2 en 3 september). 
Op 8 september is er een extra Beeldvormende avond. 

2 september
Op het programma staat:

•  Minifestival Innovatie
Innovatie is een thema in de Mijlpalen van Meierijstad en één 
van de 8 kernwaarden van de organisatie. Innovatie is een breed 
begrip en soms ook “ongrijpbaar”. Maar innovatie is ook leuk, 
lef tonen en experimenteren. Hoe denken we over innovatie in 
Meierijstad? Hoe komen we tot innovatieve oplossingen? En 
welke rol kan de gemeenteraad hierin vervullen? Vragen die op 
een energieke en creatieve wijze aan de orde komen tijdens een 
minifestival. 

•  Startgesprek Transitievisie Warmte
In 2050 is de gebouwde omgeving in Meierijstad aardgasvrij. Dit 
heeft een grote impact op inwoners en bedrijven in Meierijstad. 
Tijdens het startgesprek gaan we de dialoog aan over de 
wijze waarop we de inwoners en bedrijven in Meierijstad gaan 
betrekken bij het opstellen van de Transitievisie Warmte. 

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 1 september 
12.00 uur.

3 september
Op het programma staat:

•  Onderwijshuisvesting
Wat is de betekenis van leerlingenprognoses? Wat zijn de 
(on)-mogelijkheden om te investeren in de huisvesting van 
kinderopvang binnen een integraal kindcentrum? Hoe zit het met 
leegstand en medegebruik op de basisscholen in Meierijstad? 
Wat is de stand van zaken rondom actualisering integraal 
Huisvestingsplan 2021-2036?

•  Erfgoedvisie
Wat is het belang van Erfgoed voor Meierijstad? Wat is de stand 
van zaken (concept visie)? Wat zijn de speerpunten? Hoe ziet het 
vervolg er uit?

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 2 september 
12.00 uur.

8 september
Op het programma staat:
•  Woningbouwbeleid/grondbeleid
•  Aanpak Corona
•  Juridische producten i.v.m. de Omgevingswet

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 7 september 
12.00 uur.

VERGADERSTUKKEN

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

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

27 augustus:  Agendacommissie
2 september:  Beeldvormende avond 
3 september:  Beeldvormende avond
8 september:  Beeldvormende avond (extra)
10 september:  Commissievergadering
24 september:  Raadsvergadering

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 
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.

KOM NAAR DE KERMIS OP DE NEUL 

De kermis in Sint-Oedenrode gaat dit jaar door met 24 mooie 
attracties op het evenemententerrein de Neul. Maar de kermis 
is wel anders dan anders, beperkter en met inachtneming van 
alle corona-maatregelen. De entree van het kermisterrein is 
aan de kant van de Van Rijckevorsel van Kessellaan. Er is een 
fietsenstalling ter hoogte van de Oda-school. De openingstijden 
zijn op zaterdag 22 
augustus van 16.00 – 
01.00 uur en zondag tot 
en met woensdag 26 
augustus van 14.00 – 
24.00 uur.
Wij wensen jong en 
oud veel plezier op De 
Neul!

Vrolijk én verantwoord
In de attracties én op het kermisterrein worden diverse 
maatregelen getroffen conform de coronarichtlijnen; zo heeft het 
terrein een centrale toegang, is er een verplichte looproute en 
zijn er meerdere hygiënepunten. Als het maximale toegestane 
aantal bezoekers op het kermisterrein is bereikt, wordt tijdelijk 
met een wachtrij gewerkt.
Bezoekers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Ook op 
het kermisterrein gelden immers de bekende corona-regels: houd 
1.5 meter afstand van elkaar, blijf thuis als u verkouden bent, nies 
in uw elleboog, was uw handen en vermijd drukke plekken.
Op die manier maken we er samen een vrolijke én verantwoorde 
kermis van voor de inwoners van Sint-Oedenrode.

Géén activiteiten in centrum
Dit jaar zijn er géén activiteiten in het centrum van Sint-
Oedenrode (op en rond de Markt). De gemeente wil hiermee grote 
drukte voorkomen en de kans op besmetting met het corona-
virus vermijden. Dus geen live muziek of andere optredens van 
artiesten of dj’s bij de horeca. De opening met kinderen en de 
ouderenkermis vervallen dit jaar ook. 
Wilt u voor of na uw kermisbezoek toch een terrasje in het centrum 
pakken? Een zitplaats is binnen én buiten verplicht. Vergeet dus 
niet te reserveren, anders bent u niet welkom. 

DOE MEE MET DE VERSPILLINGSVRIJE WEEK

U vindt het toch ook zonde om voedsel te verspillen? Doe dan 
mee met de Verspillingsvrije week! Het is leuk, makkelijk en goed 
voor uw portemonnee. En u bent ook nog eens goed bezig voor 
het klimaat!
Wist u dat u in één week in uw huishouden wel 3 borden met 
eten en 10 glazen drinken kunt besparen door niet te verspillen? 
Samen maken we een groot verschil en wordt Nederland steeds 
meer #verspillingsvrij. 

Challenges
U kunt deze week deelnemen aan één van de volgende 
challenges. Welke past bij u?

1. Word een verspillingsvrije Marie Kondo in de keuken
Is uw voorraadkast onoverzichtelijk, weet u niet precies wat er in 
de vriezer kan en bent u altijd een product kwijt in de koelkast? 
Doe dan deze week mee met de verspillingsvrije Marie Kondo 
challenge!
Breng structuur in uw keuken en word een opruimbeest of 
bewaargoeroe.

2. Ga aan de slag als verspillingsvrije kok
Grijp deze challenge aan om deze week creatief te koken! 
Ontvang tips en inspiratie voor verrassende recepten. En ontdek 
hoe u een goede voorraadcheck kunt doen en uw voorraad kunt 
gebruiken. Zo zet u de lekkerste #verspillingsvrije gerechten in 
een handomdraai op tafel.

3. Meten is weten met de verspillingvrije coach
Wilt u uzelf extra uitdagen? Laat uw coachen en ga een 
weekje meten hoeveel eten u weggooit. Download de gratis 
Verspillingsvrije Coach-app van Milieu Centraal en ontvang 
een week lang dagelijks support en persoonlijke feedback. Zo 
kunt u meten of u meer verspillingsvrij bent dan de gemiddelde 
Nederlander. En waar u nog beter op kunt letten.

Dus doe mee!
•  Kies een challenge waarmee u aan de slag wilt
•  Meld u gratis aan https://samentegenvoedselverspilling.nl/

verspillingsvrijeweek/
•  Ontvang in de week tips op maat om van uw challenge een 

succes te maken.
•  Maak kans op één van de 100 leuke  

#verspillingvrije starterspakketten.

29 AUGUSTUS: Q-CAFE 
 
Vanwege corona-crisis konden twee Q-cafés in maart en juni 
niet doorgaan. Zonder tegenbericht vindt het volgende Q-café 
plaats op: 
 
Zaterdag 29 augustus Pieter Brueghel huis  
Middegaal 25 - Veghel 
Van 10.30 tot 12.30 uur. Inloop vanaf 10.00 uur  
 
U bent wederom van harte welkom en de koffie/thee (met het 
Q-kske natuurlijk) staat voor u klaar.    
 
Ook deze keer staat deze informele bijeenkomst geheel in het 
teken van elkaar ontmoeten, informeren, ervaringen delen met 
anderen, en gewoon gezellig buurten. 
Mocht u voor het eerst willen komen, maar voelt de drempel nog 
wat hoog, bedenk dan: we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, 
en contact met andere Q-genoten kan u verder helpen. 

Er wordt rekening gehouden met de RIVM maatregelen, dat wil 
zeggen dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden, en er 
gebruik gemaakt kan worden van het buiten-terras. Er is geen 
gezamenlijk kring-moment aan het begin en ter afsluiting. Verder 
vertrouwen we op ieders verantwoordelijkheid voor zichzelf en 
de ander.  
 
De organisatie hoopt op een, naar deze omstandigheden, zo 
groot mogelijke opkomst.   
Ook is er een vertegenwoordiging vanuit de gemeente, voor 
vragen met betrekking tot WMO aanwezig.      
     
U kunt zich aanmelden door het sturen van een e-mail naar: 
q-werkgroep-meierijstad@hotmail.com. 

MILITAIRE OEFENING IN MEIERIJSTAD

In de week van 29 augustus tot en met 1 september 2020 vindt er 
een militaire oefening plaats in Meierijstad.
De oefening wordt gehouden in het kader van opleiding en 
training voor militairen van de Koninklijke Landmacht. Praktisch 
gezien houdt dit in dat de militairen diverse verplaatsingen te voet 
en met voertuigen zullen uitvoeren en daarnaast ook zullen varen 
en roeien. Men zal hierbij het doorgaand verkeer niet hinderen.

Indien er door de oefening schade ontstaat, dan kunt u dit onder 
vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, 
datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:
Sectie Claims Ministerie van Defensie Postbus 90004 3509 AA 
Utrecht Tel. nr.: 030-2180420 of 
e-mail: JDVclaims@mindef.nl.

INFORMATIEBIJEENKOMST VOOR BELANGSTELLENDEN 
WALKING SPORTS 

Walking Sports is het afgelopen jaar een schot in de roos gebleken. 
Op verschillende locaties en met verschillende varianten hebben 
we in Meierijstad momenteel meer dan 150 deelnemers aan het 
bewegen op een lager tempo.

Meierijstad en PSV foundation  
De gemeente Meierijstad en PSV Foundation willen samen 
seniorvriendelijke sporten stimuleren en faciliteren in Meierijstad. 
Wij geloven in de kracht van sport. Het is een middel om een 
meer gezonde levensstijl te 
stimuleren, alsmede ontmoeting 
tussen inwoners te faciliteren.  

Walking Sports 
Walking Sports is bewegen op een lager tempo, om zo lang als 
mogelijk vitaal te blijven. De 55+ deelnemers krijgen wekelijks een 
2-uur durend sociaal bewegingstraject aangeboden. Eerst even 
bijkletsen onder het genot van een kop koffie, hierna gevarieerd 
en verantwoord bewegen op uw eigen niveau. Balans, stabiliteit 
en bot- en spierversterkende oefeningen zullen ruimschoots 
aan bod komen. Als afsluiting een half uur een spelelement van 
verschillende sporten en gezellig afsluiten met elkaar. Omdat bij 
senioren het evenwicht, de kracht en geheugen afnemen, zijn bij 
Walking Sports de oefeningen daarop afgestemd en verkleinen 
we zo de kans op mobiliteitsverlies. Niets hoeft of moet, lekker 
met elkaar in de buitenlucht bewegen daar gaat het om.

Het succesvolle concept van Walking Sports voor senioren willen 
we ook graag in Veghel realiseren. We zijn op zoek naar senioren 
die interesse hebben om wekelijks buiten gevarieerd te bewegen 
in groepsverband. 

Voor alle senioren van Veghel die interesse hebben in Walking 
Sports, houden wij op woensdag 26 augustus 2020 een 
informatieavond bij Hockeyclub Geel Zwart.
 
Tijd   :  19.30 uur  
Waar : Hockeyclub Geel Zwart,  
               Prins Willem Alexander Sportpark 30 in Veghel

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar 
bewegen@meierijstad.nl.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Leinserondweg 24A bouwen  van een bijgebouw
Willibrordushoek 1 oprichten van een bedrijfsgebouw
Doornhoek 3775 uitbreiden van een kantoorruimte in 

een bedrijfsruimte
Kraanmeer 24 te Erp plaatsen van een inkoopstation 

Kenter voorheen servicekast 
Enexis

Elbestraat 34 plaatsen dakkapel voorkant 
Elbestraat 34

Evenementenvergunning
De Kempkens (ongenummerd) 29 en 30 augustus en 4, 5, 6, 

11, 12 en 13 september 2020 - 
The Festival Parade

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
De Scheifelaar 
ongenummerd (kavel 
572)  

plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

Esdonkstraat 21 realiseren van een overkapping
Middelbosstraat 12 te 
Erp

verbouwen en uitbreiden van een 
woonhuis

VERDAGINGSBESLUIT

De Scheifelaar 565 
(kavel 565) 

bouwen van een woning

Lambertshoeve/
Langsteeg  

plaatsen van vier hekwerken
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