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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

VERGADEREN MET CORONAMAATREGELEN

Met ingang van 20 mei komt de raad weer fysiek bijeen in 
het bestuurscentrum. Natuurlijk worden de bijeenkomsten 
aangepast aan alle maatregelen, die noodzakelijk zijn binnen de 
anderhalvemetersamenleving.
Vanwege deze maatregelen is er helaas geen mogelijkheid voor 
publiek – met uitzondering van insprekers - om de vergaderingen 
bij te wonen. Belangstellenden kunnen de vergaderingen, zoals 
gebruikelijk, via de livestream 
(www.meierijstad.nl/videoregistraties) volgen. 
Voor actuele informatie kijk op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender .

BEELDVORMENDE AVOND 20 MEI

Op het programma staat:

•  Startgesprek Nota Kunst en Cultuur
Na een terugblik op het huidige beleid wordt ingegaan op het 
waarom en de reikwijdte van een integrale nota Kunst en Cultuur. 
Wat wordt allemaal bekeken en onderzocht? Hoe en wanneer 
gaan we inwoners, organisaties, de raad en andere doelgroepen 
hierbij betrekken?
Om richting te krijgen voor het onderzoek en de totstandkoming 
van de nota wordt een aantal dilemma’s besproken.

•  Toelichting uitkomsten behoefteonderzoek 
bedrijventerreinen Meierijstad

Onlangs is een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan 
bedrijventerrein in de gemeente Meierijstad. Wat zijn de 
resultaten van het onderzoek? Welke verschillende keuzes zijn 
er te maken? Wat zijn de dilemma’s? 

Meepraten?
Belangstellenden kunnen de bijeenkomst, zoals gebruikelijk, via 
de livestream (www.meierijstad.nl/videoregistraties) volgen. 
Tijdens de beeldvormende avond kunnen kijkers thuis vragen 
stellen en/of reageren via een sms of WhatsApp bericht. Het 
telefoonnummer verschijnt tijdens de livestream in beeld. 

AGENDACOMMISSIE 27 MEI

De agendacommissie stelt de vergadercyclus van juni en juli 
vast. De voorlopige agenda’s van de commissies (9, 10 en 17 
juni en 1 juli) en de raad (24 juni en 8 juli) worden hier besproken 
en vastgesteld. De vergaderstukken zijn te vinden op de 
gemeentelijke website. Let u er op dat het om concepten gaat. 
Wijzigingen zijn niet uitgesloten. 

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE

20 mei: Beeldvormende avond
27 mei: Agendacommissie
2 juni: Beeldvormende avond
9 juni:  Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering (REB)
10 juni: Commissie Mens en Maatschappij (M&M)

17 juni: Gezamenlijke commissie REB & M&M 
24 juni: Raadsvergadering

Kijk voor actuele informatie op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender. 

BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD

Hebt u een boodschap voor de gemeenteraad? Stuur dan een 
mail naar griffie@meierijstad.nl of per post naar Gemeente 
Meierijstad t.a.v. de griffie, 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

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende 
avonden weten? Kijk eens op de gemeentelijke website 
(www.meierijstad.nl). 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.

AANMELDEN KAMPIOENEN EN VRIJWILLIGERS 
VOOR SPORTAWARDS 2020 

De Sportraad Meierijstad en de gemeente 
steken, vanwege de coronamaatregelen, 
de Sport Awards dit jaar in een ander 
jasje. In plaats van een sportfeest op 
locatie, rijden wethouder Sport en 
Bewegen, Coby van der Pas en voorzitter 
van de sportraad, Rolf de Jong door 
Meierijstad. 
Zij bezoeken zowel de kampioenen als de Award winnende 
sportvrijwilligers thuis om hen in het zonnetje te zetten! Dit 
gebeurt tijdens de Nationale Sportweek van 17 tot en met 26 
september.

Naast het huldigen van de kampioenen, wordt er ook een Sport 
Award uitgereikt aan de Sportvrijwilliger van 2020. Eén voor de 
jeugd en één voor volwassenen. 

Aanmelden kampioenen en sportvrijwilligers
Tot en met woensdag 30 juni kan iedereen in Meierijstad de 
kampioenen van 2020 en de sportvrijwilligers aanmelden via 
www.sportawardsmeierijstad.nl . Op donderdag 1 juli worden alle 
genomineerde vrijwilligers bekend gemaakt en kan iedereen in 
Meierijstad stemmen op zijn of haar favoriet. Dat kan tot en met 
zondag 5 september. 

Activiteiten tijdens Nationale Sportweek
Tijdens de Nationale Sportweek 2021 maken de 
buurtsportcoaches er ook in Meierijstad een sportieve week 
van! Er wordt bijvoorbeeld een sportstimuleringdag voor de 
jeugd georganiseerd. Kinderen kunnen die dag deelnemen aan 
clinics, workshops en er worden demonstraties gegeven. Ook 
verenigingen hebben op deze dag de mogelijkheid om hun eigen 
sport te presenteren. De definitieve datum hiervoor volgt nog.

ONDERHOUD MILIEUSTRAAT SCHIJNDEL

Volgende week wordt de deklaag van het asfalt op de milieustraat 
en gemeentewerf in Schijndel vervangen. De werkzaamheden 
starten maandag 30 mei en worden dinsdag 8 juni afgerond. 
Tijdens de werkzaamheden blijft de milieustraat gewoon open 
voor bezoekers op de normale openingstijden. De mogelijkheid 
bestaat dat donderdag 3 t/m zaterdag 5 juni de wachttijden iets 
langer zijn, dan u gewend bent. Wij adviseren u, indien mogelijk, 
om op deze 3 dagen een bezoek aan de milieustraat in Schijndel 
te mijden of gebruik te maken van een van de milieustraten in 
Veghel of Sint-Oedenrode. 
 

HELPT U MEE DE DADERS TE VINDEN?

Op verschillende plekken in Schijndel zijn de afgelopen weken 
weer een aantal bushokjes vernield. Herstel en reparatie van 
deze schade kost de gemeente handenvol geld. Geld dat we niet 
aan andere nuttige zaken voor onze inwoners kunnen uitgeven. 
En de busreizigers staan letterlijk ‘in de kou’.

U kunt helpen. Bent u getuige van vernieling? Neem dan contact 
op met de politie: 0900-8844 of 112 bij heterdaad situaties .

FIETSENDIEFSTAL

Ook fietsendiefstal neemt de laatste tijd weer meer toe. Zelfs op 
plekken waar veel mensen zijn, zoals bij supermarkten en andere 
gelegenheden in de centra.
Graag geven wij u informatie over wat u zelf kunt doen. Ook kunt 
u kijken op www.stopfietsdiefstal.nu.
Met de basistips doet u al meer dan gemiddeld om uw fiets veilig 
te stallen. De ‘meer zekerheid’ tips geven u de zekerheid dat 
u er zelf alles aan gedaan heeft om diefstal te voorkomen. De 
handige weetjes bieden u waardevolle tips over hóe u eigenlijk 
sloten goed gebruikt.

Basistips
•  Gebruik een tweede slot. Het kost dieven meer tijd om 

twee sloten te forceren en verkleint dus de kans op diefstal. 
Bovendien zijn veel dieven gespecialiseerd in één soort 
slot. Gebruik daarom twee (of drie) verschillende sloten, 
bijvoorbeeld een ringslot, een beugelslot en een kettingslot.

•  Zet uw fiets altijd aan frame én voorwiel aan de ‘wereld’ 
vast: een fietsenrek of brug bijvoorbeeld. Zo kan een dief 
deze niet meenemen naar een rustiger en donkerder plekje 
om op zijn gemak het slot (of de sloten) te forceren.

•  Noteer vooraf de gegevens van uw fiets, zoals framenummer 
of graveercode, slotnummer, merk, type en kleur van uw 
fiets. Bij een nieuwe fiets staan de gegevens meestal op het 
aankoopbewijs. Bewaar deze gegevens goed. U heeft ze 
nodig bij de aangifte als uw fiets toch is gestolen. 

Meer zekerheid tips
•  Stal uw fiets tegenover een plek waar mensen staan te 

wachten, bijvoorbeeld tegenover een bus- of tramhalte. 



Dieven werken immers het liefst uit het zicht. Een plek met 
veel voorbijgangers is vreemd genoeg weer minder veilig, 
want voorbijgangers kijken nauwelijks om zich heen, en 
kunnen zelfs de bewegingen van een dief camoufleren.

•  Zet uw fiets in een bewaakte stalling. Ook op slot natuurlijk.

Handige weetjes
•  Maak uw slot hoog en flexibel vast. Als het slot niet op de 

grond hangt, kan er minder makkelijk met stenen op worden 
geslagen. Dit is een bekende truc om sloten open te breken.

•  Bij een kettingslot: het is beter om de ketting een paar 
keer om een paal en de fiets te wikkelen dan los te laten 
bungelen. Maak het slot zo hoog mogelijk vast. Voor dieven 
met een betonschaar is het namelijk lastig als ze de tang (of 
het uiteinde van de tang) niet op de vloer kunnen leggen om 
kracht te zetten.

•  Bij een beugelslot: bevestig het slot nooit in het midden 
van het frame. De dief kan dan de fiets zelf als hefboom 
gebruiken, waardoor het slot open knalt.

 

Tips speciaal en uitsluitend voor e-bikes
Heeft uw e-bike een afneembaar display? Haal deze dan altijd 
van uw e-bike af als u niet fietst. Zo is de e-bike niet meer als 
elektrische fiets te gebruiken. Heeft de accu van uw e-bike een 
slot? Gebruik deze dan altijd. Beschikt de accu van uw e-bike 
niet over een slot? Haal deze dan altijd van uw e-bike af als u niet 
fietst. Zo is de e-bike niet meer als elektrische fiets te gebruiken.

TER INZAGE: ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
“EERSCHOTSESTRAAT-ZUID” SINT-OEDENRODE

Het ontwerp Bestemmingsplan Eerschotsestraat-Zuid komt ter 
inzage inclusief verzoek herbegrenzing van het werkingsgebied 
“Behoud en herstel watersystemen”, ontwerp-beeldkwaliteitsplan, 
ontwerpbesluit hogere waarde wet geluidhinder en M.e.r.-
beoordelingsbesluit. 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader 
van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan 
“Eerschotsestraat-Zuid” ter inzage leggen.
Het bestemmingsplan maakt een woningbouwontwikkeling met 
60-63 woningen mogelijk. Het plangebied biedt ook ruimte aan 
een kantoorgebouw. 
Het plangebied ligt in het oosten van de kern Sint-Oedenrode 
ten zuiden en zuidoosten van de Eerschotsestraat (70-90), 
de Oostelijke Randweg en de rivier de Dommel in. Voor het 
plangebied is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. 

De desbetreffende stukken liggen vanaf donderdag 20 mei tot 
en met 30 juni 2021 ter inzage in het stadhuis van de gemeente 
Meierijstad, Stadhuisplein 1 te Veghel gedurende openingstijden. 
De stukken zijn ook raadpleegbaar op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het 
ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbeeldkwaliteitsplan, het 
ontwerpbesluit hogere waarde wet geluidhinder, het M.e.r.-
beoordelingsbesluit of het voornemen tot het aanvragen van een 
herbegrenzing kunt u de volledige bekendmaking raadplegen op 
www.officielebekendmakingen.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.

OPROEP AAN DE KINDEREN: WORD JIJ DE 
NIEUWE KINDERBURGEMEESTER?

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Achterbolst 13 te Erp verbouwen van een woning
Iepenlaan ongenum-
merd 

bouwen van 16 woningen

Boekelseweg 17 te Erp plaatsen van een container, aan-
brengen van een zandwal en het 
toepassen van grondverbetering

Spoorven 400 realiseren van een overkapping
Lavasveld 50 bouwen van een carport
De Scheifelaar onge-
nummerd (nr. 577) 

plaatsen van een tijdelijke woon-
unit

Leeuwenhoeckweg 10 verplaatsen van een inrit
Julianastraat ongenum-
merd (2a)

plaatsen van een tijdelijke woon-
unit

Kapelstraat 3 renoveren en isoleren van een dak
De Scheifelaar onge-
nummerd (N2853) 

plaatsen van een tijdelijke woon-
unit

Evenementenvergunning
Verlengde Noordkade 
20 

16 juli  tot 29 augustus 2021 zo-
mertheaterprogramma

Gehele gemeente  
Meierijstad

maken van muziek voor en tijdens 
evenementen en zelf te bepalen 
doelen

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
De Scheifelaar ong 
(537A) 

plaatsen van een tijdelijke woon-
unit

Boekelseweg 20 te Erp bouwen van een paardenstal (ge-
wijzigd bouwplan)

De Scheifelaar 501A bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

De Scheifelaar 536A bouwen van een vrijstaand woon-
huis en het aanleggen van een inrit

Aa-straatje 10 bouwen van een overkapping
Kraanmeer 1 te Erp oprichten van een kantine/ hygië-

nesluis en ruimte voor nevenacti-
viteit

Zeven Eikenlaan nabij 
20A

kappen van een boom

De Scheifelaar 514 bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

De Scheifelaar 525A  bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Nieuwe Veldenweg 2A   plaatsen van een tijdelijke woon-
unit

Exploitatievergunning
Het Ven 24 Cafetaria Jopie

VERDAGINGSBESLUITEN

Lavendellaar 21 verbouwen van een woonhuis en 
realiseren van een overkapping

De Scheifelaar onge-
nummerd (526A) 

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

De Amert 443 verbouwen van een bedrijfspand
Pater van den Elsenlaan 
(H2342) 

bouwen van een bedrijfspand

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

De Amert 441 en 443 interne verbouwing van de inrich-
ting 

Teuwseler 15 te Erp Omzetten van een biologisch 
zeugenhouderij  naar biologische 
vleesvarkenshouderij

Middegaal 51 verandering van activiteiten n.a.v. 
uitgevoerde controle

Eisenhowerweg 8 en 
Rooseveltlaan 6 

start activiteiten Groothandel in 
motorcross onderdelen

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.

“Ik heb een superleuk jaar gehad als 
eerste kinderburgemeester van 

Meierijstad, maar het is nu tijd om 
een opvolger te zoeken. Aan wie kan 

ik de ambtsketen overdragen?”

Wil jij volgend schooljaar kinderburge-
meester van Meierijstad worden? 
Geef je op en wie weet ga je veel leuke 
dingen doen samen met de burgemeester 
of wethouders en draag je ook zo’n mooie 
ambtsketen!

Zit je volgend schooljaar in groep 8 en 
woon je in Meierijstad? Kijk dan snel op 
www.meierijstad.nl/kinderburgemeester.

Daar kun je lezen wat een kinderburge-
meester doet, wat je moet kunnen en 
hoe je kunt solliciteren.

Lijkt het je wat? Reageer dan vóór 7 juni 
2021.

Ik hoop op veel reacties!

Groetjes,
Rens Klaasen
Kinderburgemeester Meierijstad

 NIEUWSBRIEF Meierijstad
  

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws van de gemeente! 
Meld u aan om vier maal per jaar een digitale nieuwsbrief van de 
gemeente te ontvangen. Incidenteel kunt u nieuws en informatie 
ontvangen in een extra nieuwsbrief. 

MELD U AAN!   www.meierijstad.nl/nieuwsbrief


