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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

    

TERUGBLIK COMMISSIES 21 EN 22 APRIL

Bent u benieuwd hoe de commissievergaderingen 
verlopen zijn? Wilt u weten wat er besproken is? 
U kunt de vergaderingen terugkijken via 
www.meierijstad.nl/videoregistraties
Bij het terugkijken, kunt u kiezen voor automatische 
ondertiteling.

RAADSVERGADERING 29 APRIL (DIGITAAL)

De raad neemt op 29 april een besluit over de 
onderwerpen die op 21 en 22 april in de commissies 
Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering en Mens en 
Maatschappij zijn behandeld. De commissies hebben 
advies uitgebracht hoe de agendapunten in de raad te 
behandelen (hamer- of bespreekstuk). Een hamerstuk 
betekent dat fracties akkoord zijn met het voorstel. 
In de raad wordt hierover niet meer gesproken. 
Een bespreekstuk wordt wel in de raad besproken. 
Amendementen en moties worden bij de vergaderstukken 
geplaatst. Zie www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

Op de agenda staat:
Benoeming burgercommissieleden
-  Voorstel is om de heer D. Kuijs (fractie Lijst Blanco) 

en de heer W. Maurix (fractie Hart) te benoemen tot 
burgercommissielid. 

Hamerstukken
-  Wijziging gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst Brabant Noord* 
-  Wijziging gemeenschappelijke regeling Stadsgewest 

’s-Hertogenbosch 
-  Bestemmingsplan Iepenlaan 4, Veghel*  
-  Bestemmingsplan Landelijk Gebied, herziening Keur 

11, Schijndel 
-  Inhoudelijk kader en shortlist Transitievisie Warmte
-  Uitvoeringskredieten Openbaar Gebied 2021*  
-  Partnership gemeenten en IBN
-  Onderzoeksrapport Rekenkamercommissie 

Meierijstad Dienstverlening

*Deze agendapunten kunnen bespreekstuk worden 
als fracties hiervoor alsnog een motie of amendement 
indienen. 

Bespreekstukken 
-  Regionale Energie Strategie 1.0 Noordoost Brabant
-  Bestemmingsplan Kloosterkwartier Veghel en 

voorgenomen gemeentelijke bijdrage in LeefGoed 
Meierijstad-Veghel

- Motie vreemd aan de orde
-  Hart: ‘Perspectief voor de Meierijstadse Jeugd’

-  Gemeentebelang Meierijstad: Locaties tijdelijke 
woningen / verplaatsbare woningen

- SP: Perspectief voor alle kwetsbare groepen

INFORMATIE DELEN MET DE RAAD

Hebt u een onderwerp waarover u informatie wilt delen 
met de raad? Dien dan - via de griffi e - een gemotiveerd 
verzoek in bij de agendacommissie. 
De agendacommissie beslist of en zo ja wanneer het 
onderwerp wordt geagendeerd voor een beeldvormende 
avond. 

BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD

Hebt u een boodschap voor de gemeenteraad? Stuur 
dan een mail naar griffi e@meierijstad.nl of per post naar 
Gemeente Meierijstad t.a.v. de griffi e, postbus 10.001, 
5460 DA Veghel. Uw brief wordt geplaatst op de lijst 
van ingekomen stukken voor de vergadering van de 
gemeenteraad. Vanwege de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) gebeurt dit zonder 
vermelding van persoonlijke gegevens. Om diezelfde 
reden wordt de brief ook niet op de gemeentelijke website 
geplaatst. 

INFORMATIE GRIFFIE

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

STANDPLAATS VACANT WEEKMARKT SCHIJNDEL 

Op de zaterdagse weekmarkt in Schijndel is per direct 
een standplaats vacant van 14 meter voor fournituren.
De inschrijfperiode loopt tot en met zondag 5 mei. Bij 
meerdere inschrijvingen gelden de selectie criteria 
zoals opgenomen in Hoofdstuk 2 artikel 5 van de 
marktverordening Meierijstad 2018. Deze verordening 
vindt u op www.meierijstad.nl/marktplaats bij ‘meer 
informatie’.
Als u interesse heeft, kunt u zich inschrijven via een 
digitaal formulier, deze is ook te vinden op 
www.meierijstad.nl/marktplaats, via de aanmeldknop 
‘marktplaatsvergunning aanvragen’.

ENERGIECOACH MEIERIJSTAD

Energiebesparing heeft veel voordelen. Het is goed 
voor het klimaat, maar ook voor onze portemonnee 
en het comfort in de woning. Door onze woningen te 
verduurzamen, maar ook door onze apparaten en energie 
slimmer en bewuster te gebruiken, kunnen we energie 
besparen. Voor veel inwoners is het lastig om deze eerste 
stap te zetten. Daarom hebben de gemeente Meierijstad 
en Energiecoöperatie Meierijstad (ECM) de handen 
ineengeslagen door samen de energiecoach te lanceren. 

Wat is een energiecoach? 
De energiecoach is een enthousiaste en opgeleide 
inwoner van Meierijstad die graag informatie deelt over 
energiebesparing en wil helpen om de eerste stappen 
richting duurzamer wonen te zetten. De energiecoach 
is in het leven geroepen om inwoners van Meierijstad 
te helpen die het moeilijk vinden om te starten met 
verduurzaming. Een energiecoach zoekt samen met 
u naar de best passende verduurzamingsmaatregelen 
voor uw woning. Ook wordt gekeken naar het slimmer en 
bewuster gebruiken van apparaten. Een gesprek met een 
energiecoach is laagdrempelig, op maat en onafhankelijk. 
Bovendien is het gesprek en de begeleiding van een 
energiecoach gratis.

De energiecoach kijkt naar uw energieverbruik en hoe 
u meer energie kunt besparen. Bijvoorbeeld door het 
nemen van verduurzamingsmaatregelen aan uw woning 
of het slimmer gebruiken van apparatuur. Hiermee 
helpen wij u op weg met de eerste stappen van de 
verduurzaming van uw woning.

Hoe kan ik een afspraak inplannen? 
Een gesprek met een energiecoach kan op 
verschillende manieren. Momenteel is een digitaal 
gesprek vanzelfsprekend vanwege de situatie rondom 
het coronavirus. Als dit verandert, dan komen de 
energiecoaches ook graag bij u thuis of op een andere 
locatie om met u in gesprek te gaan.  

Heeft u interesse in een onafhankelijk en gratis gesprek 
met een energiecoach? Dan kunt u het formulier invullen 
op www.ecmeierijstad.nl/energiecoach. Op deze pagina 
kunt u ook meer informatie vinden over de energiecoach 
en wat deze voor u kan betekenen. 

4 MEI DODENHERDENKING

Dodenherdenking 2021 kent dit 
jaar een geheel ander karakter. 
De gemeente besteedt op de 
volgende passende manier 
aandacht aan 4 mei:

Film ‘Stille getuigen’
Het script dat voor 2020 door 
de werkgroep Dodenherdenking 
Veghel is geschreven is met de 
hulp van vele vrijwilligers verfi lmd. 
Omroep Meierij TV zendt de fi lm 
op 4 mei 2021 vanaf 20.15 uur elk 
uur (gedurende 24 uur) uit.
Ook is de fi lm vanaf 22.00 uur op het YouTube kanaal 
van de gemeente Meierijstad te bekijken. De fi lm verhaalt 
over gebeurtenissen in kamp Kuching in voormalig 
Nederlands-Indië.

Vlag halfstok
De gemeente Meierijstad verzoekt iedereen om de 
vlag halfstok te hangen. Dit kan vanaf zonsopkomst tot 
zonsondergang.

Bloemen leggen
Inwoners van Meierijstad zijn van harte welkom om 
gedurende de gehele dag bloemen te leggen bij de 



verschillende oorlogsmonumenten of oorlogsgraven die 
Meierijstad kent. Wij verzoeken iedereen om daarbij de 
geldende RIVM-richtlijnen in acht te nemen.

PREVENTIEVE BESTRIJDING 
EIKENPROCESSIERUPS

In de eerste week van mei start een gespecialiseerd 
bedrijf met de preventieve bestrijding van 
eikenprocessierups. Dit gebeurt met een biologisch 
bacteriepreparaat. De werkzaamheden gaan vanwege 
de korte periode waarin de bespuiting effectief is 24 uur 
per dag door, dus ook ’s nachts. Het kan dus zijn dat u 
’s nachts overlast ondervindt, we proberen dit tot een 
minimum te beperken.

In totaal worden in 
Meierijstad bijna 24.000 
eikenbomen preventief 
behandeld; ruim de helft 
van alle door de gemeente 
beheerde eiken. Het is 

niet mogelijk, maar ook niet nodig, om álle eikenbomen 
binnen de gemeentegrenzen jaarlijks preventief te 
bespuiten. De bomen op risicolocaties, langs doorgaande 
wegen en op plaatsen waar veel mensen verblijven, 
fi etsen of wandelen krijgen voorrang. Door selectief te 
kijken naar de locaties van bestrijding wordt op plaatsen 
waar de risico’s lager zijn, zo min mogelijk schade 
toegebracht aan de natuur. Natuurlijke vijanden krijgen 
hier de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. 
Op www.meierijstad.nl/epr staat een actuele kaart met de 
spuitlocaties en –routes. 
Overlast als gevolg van de brandharen van de 
processierups is op zijn vroegst pas vanaf eind mei te 
verwachten.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘HERONTWIKKELING GEMEENTEHUIS SCHIJNDEL’
TER INZAGE 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling 
gemeentehuis Schijndel’, ligt van 28 april tot en met 
8 juni 2021 ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 te 
Veghel, tijdens openingstijden. 

Het voormalige gemeentehuis aan de Markt 20A in 
Schijndel bestaat uit een oud en een nieuwer deel 
met daar tussenin een verbinding. Deze verbinding 
is ondertussen gesloopt. Het oude deel wordt door 
de gemeente getransformeerd tot bibliotheek, 
klantcontactcentrum en kunstexpositie. Het nieuwere 
deel, het voormalig kantorendeel, wordt verbouwd naar 
maximaal 16 appartementen en een horecafunctie aan de 
zijde van de Markt. 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling 
gemeentehuis Schijndel’ maakt deze transformatie van 
het voormalig kantorendeel mogelijk. 

Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan en/of de link naar de digitale 
versie van het bestemmingsplan, kunt u de volledige 
bekendmaking raadplegen op 
www.offi cielebekendmakingen.nl.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS EN 
NEVENVESTIGINGEN

Op 5 mei is het gemeentehuis in Veghel en milieustraten 
geopend. 
Op 14 mei zijn het gemeentehuis en de nevenvestigingen 
gesloten. De milieustraten zijn geopend.

STARTPUNT GELDZAKEN: BIEDT INWONERS HULP 
BIJ FINANCIEN

Graag wijzen wij op u op de mogelijkheid om online 
uw eigen fi nanciën op een rij te zetten en op orde te 
krijgen met de website www.startpuntgeldzaken.nl/
meierijstad. Op deze website staan adviezen, tips 
en belangrijke actiepunten passend voor uw situatie. 

Ook worden voorbeelden gegeven van mensen in 
vergelijkbare situaties in de vorm van ‘geldplannen’. Met 
deze geldplannen wordt u stap voor stap geholpen uw 
geldzaken in balans te brengen en te houden. Het is 
een handig en goed middel om snel inzicht te krijgen. 
De geldplannen kunt u zelf invullen of samen met een 
familielid of hulpverlener. Het invullen van de geldplannen 
is anoniem en gratis. De gegevens worden opgeslagen in 
een beveiligde omgeving. De volgende geldplannen zijn 
beschikbaar:

•  Het geldplan ‘Kom uit de geldzorgen’ voor mensen 
die elke maand geld te kort hebben. Het geeft inzicht 
in mogelijkheden om te besparen en helpt ook om dit 
echt te gaan doen. 

•  Het geldplan ‘Beter rondkomen’ is er speciaal voor 
huishouden die de ene maand geld overhouden, en 
de andere maand geld tekort hebben. Het helpt om 
meer grip te krijgen en daarmee rust in de fi nanciën. 

•  Het geldplan ‘Sparen, afl ossen of beleggen’ begeleidt 
huishoudens die elke maand geld overhouden om 
buffers op te bouwen voor de korte en langere termijn.

•  Het geldplan ‘Rondkomen met kinderen’ leidt ouders 
en hulpverleners naar tegemoetkomingen die voor 
huishoudens met kinderen beschikbaar zijn.

•  Het geldplan ‘Studie (klein)kinderen’ voor sparen voor 
de studie van uw (klein)kind.  Welk bedrag kies je en 
waar moet je verder op letten? 

•  Het geldplan ‘Bijna 18’ is er voor jongeren en hun 
ouders en begeleiders, om te zien wat er geregeld 
moet worden voor de 18e verjaardag en wat er dan 
nog meer verandert.

•  Het geldplan ‘Pensioen’ is er voor als u binnenkort 
met pensioen gaat of gepensioneerd bent.

•  Met het geldplan ‘ZZP’ kunnen zzp-ers zien welke 
risico’s er zijn, hun kans op succes vergroten en die 
op fi nanciele problemen juist voorkomen. 

•  Met het geldplan ‘Statushouders’ hebben 
statushouders en hun begeleiders een middel in 
handen dat inzicht geeft in het complexe Nederlandse 
systeem én dat hen helpt hun geldzaken in balans te 
houden of te krijgen. 

Het Startpunt Geldzaken is een samenwerking van Nibud, 
Vereniging Eigen Huis, Vereniging van Effectenbezitters 
en de Financial Planning Standard Board Nederland. De 
gemeente Meierijstad is partner. Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met 
ons via telefoonnummer 
14 0413 of per e-mail via 
schuldhulp@meierijstad.
nl.

MEER WETEN OVER DE TOEKOMSTPLANNEN 
RONDOM WATER IN UW OMGEVING?
WATERBEHEERPLAN 2022-2027

In het waterbeheerplan van waterschap Aa en Maas 
staan de toekomstplannen en ambities van het 
waterschap.  Samen met inwoners, gemeenten en 
andere partijen zorgt waterschap Aa en Maas voor veilig, 
voldoende en schoon water. Ook bij u in de buurt. 

Meldt u aan en stel uw vragen
Wilt u meer weten over het waterbeheerplan, een 
zienswijze insturen of heeft u er vragen over? Kijk 
op www.aaenmaas.nl/waterbeheerplan2022-2027. U 
kunt zich daar ook aanmelden voor een van de online 
bijeenkomsten op donderdag 29 april.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Patio ( tussen 14 en 
15, sectie G 2928)  

transformeren van 
een winkelruimte naar 
appartementen

De Scheifelaar 
ongenummerd 
(525A) 

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

De Amert 401 administratief wijzigen 
(reparatie) van 
opstellingsuitvoering bestaande 
ammoniak koeling en realisatie 
extra ammoniak koeling 
ten behoeve van nieuwe 
shockvriezers

Hubertshoeve 32 realiseren van een aanbouw
Sandershoeve 9 aanbouwen van een berging
De Scheifelaar ong. 
(kavel nr. 581)

plaatsen van een woonunit

Noordkade 9A wijzigen van een bedrijfspand
De Scheifelaar (kavel 
581)

aanleggen van een inrit

De Houtwal 
ongenummerd (3b)

plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

De Dintel 2 incidenteel overnachten op 
school

Evenementenvergunning
Julianapark bouwdorp Veghel in Hout 

30 augustus t/m 3 september 
2021

Coxsebaan 
ongenummerd  te 
Erp

Trekkertrek Boerdonk en 
Boerdonk Barst Los 
2 en 3 oktober 2021

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
De Roost 29A te Erp bouwen van een woning en 

het wijziging van een eerder 
verleende vergunning voor het 
bouwen van een bijgebouw

Jorishoeve 
ongenummerd 

bouwen van een woning

Lambertshoeve 
ongenummerd 
(kavel 1) 

bouwen van een woning

Grooteakker 8 plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

Kampweg 14 te Erp plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

De Scheifelaar 
ongenummerd (521)

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Vensestraat 6 vergroten van een woning
De Wasaa 9 te Erp realiseren van een uitrit
Vanderlandelaan 2 verplaatsen en het vervangen 

van verharding van een uitrit

VERDAGINGSBESLUITEN

De Scheifelaar 558A bouwen van een woning

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

Noordkade 1-2 verbouwen van en woning tot 
horecapand

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUSBEHEER

Erpsesteeg 6 wijzigen van een 
biologische varkenshouderij 
naar biologische 
vollegrondgroenteteelt

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicaties. 
Het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de 
offi ciële publicatie. Abonneer u op de e-mailservice of 
download de app om berichten digitaal te ontvangen via 
www.overuwbuurt.overheid.nl.


