
BENIEUWD WAT DE RAAD BESLOTEN HEEFT?

De raad heeft op 7 november ingestemd met een aantal 
hamerstukken: 
•  Bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Oedenrode, 

Nijnselseweg 26’
•  Bestemmingsplan ’Kom Schijndel, herziening Pastoor van 

Erpstraat 2-8’
•  Bestemmingsplan ‘Kom Schijndel, herziening Mgr. 

Bekkersstraat ongenummerd’ (naast nummer 165)
•  Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening 

Prinsenkamp 6-8’
•  Realisatiekrediet permanente uitbreiding openbare 

Jenaplanbasisschool “de Ieme” te Veghel
•  Krediet realisatie vervangende nieuwbouw Natuurtuin ’ 

t Bundertje te Veghel
•  Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke 

verordening Meierijstad (5e wijziging)
•  Visie herstructurering centrum Veghel
•  Verklaring van geen bedenkingen ontwikkeling Windpark 

Veghel Win(t)d

Nieuw burgercommissielid
Ook heeft de raad een burgercommissielid benoemd: de 
heer J. Verbakel. De fractie Lijst Blanco heeft daarmee twee 
burgercommissieleden. 

Nieuw lid Rekenkamercommissie Meierijstad
De raad heeft mevrouw Mees als lid van de Rekenkamercommissie 
benoemd. Door deze invulling van de vacature, is de 
rekenkamercommissie weer op sterkte. 

Bespreekstukken:
Op de agenda stond verder een aantal bespreekpunten, waarbij 
fracties amendementen en/of moties hebben ingediend:
•  Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

- Amendement Gemeentebelang Meierijstad: extra 
doorberekenen kosten aan riolering: verworpen

- Amendement Gemeentebelang Meierijstad: verlagen 
aantal wethouders als ombuiging: ingetrokken

- Amendement Gemeentebelang Meierijstad: verkenning 
vrachtwagenparkeerplaats: Verworpen

- Amendement Hart: schrappen posten uit de begroting: 
ingetrokken

•  Speelvisie Meierijstad
- Motie Hart: natuurlijke speelplek Kloostertuin in Schijndel: 

ingetrokken

Moties vreemd aan de orde
Tot slot zijn er drie moties vreemd aan de orde behandeld:
•  Gemeentebelang Meierijstad: Woningbouwmogelijkheden in 

Olland, deze motie is ingetrokken
•  Lokaal Meierijstad: Woningbouw in de kleine kernen, deze 

motie is ingetrokken
•  Gemeentebelang Meierijstad: Leges naturalisatie, deze 

motie is verworpen.

TERUGKIJKEN VERGADERING

Bent u benieuwd hoe de vergadering is verlopen? U kunt de 
vergadering terugkijken via www.meierijstad.nl/videoregistraties. 
Bij het terugkijken, kunt u kiezen voor automatische ondertiteling.

BEELDVORMENDE AVOND 28 NOVEMBER

Op het programma staant de volgende onderwerpen:

•  Cultuurkade
Wat doet de Cultuurkade? Wat houdt cultuur- en erfgoedonderwijs 
in? Waar liggen accenten? Hoe is de samenwerking met andere 
(onderwijs)organisaties?

•  Proces economische visie
Waar zetten we samen met het bedrijfsleven sterkere en 
samenhangende accenten voor de economische ontwikkeling 
van Meierijstad? Welke richtingen heeft de raad hierbij voor 
ogen?

•  Startgesprek hondenpoepbeleid
Hoe betrekken we burgers bij de totstandkoming van en de 
besluitvorming over het hondenpoepbeleid? Welke kaders gaan 
we daarbij hanteren?

•  Laaggeletterdheid
Wat zijn de ontwikkelingen? Hoe zit het met de voortgang van het 
uitvoeringsplan dat in 2018 is vastgesteld?

Inspreken
Wilt u op één van deze onderwerpen inspreken? Wilt u aandacht 
vragen voor een ander onderwerp en hierop inspreken? Neem 
dan contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 
14 0413). Aanmelden is mogelijk tot 27 november, 12.00 uur. De 
spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker. 

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN / LIVE STREAM

Wilt u een vergadering bijwonen? U bent van harte welkom. Alle 
vergaderingen zijn openbaar en in het bestuurscentrum van 
Meierijstad in Sint-Oedenrode. Aanvangstijd is 19.30 uur. 

U kunt de vergaderingen ook thuis live volgen of terugkijken via 
de livestream (m.u.v. agendacommissie) 
www.meierijstad.nl/videoregistraties. 

Vergaderdata in de komende periode:
26 november:  Agendacommissie
28 november:  Beeldvormende avond
12 december:  Commissies
19 december:  Raadsvergadering

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende 
avonden weten? Hebt u vragen? Neem dan contact op met de 
griffie (telefoon 14 0413 of e-mail griffie@meierijstad.nl.

TERUGBLIK DAG VAN DE MANTELZORG

Ruim 460 mantelzorgers waren afgelopen weekend te gast 
in het bestuurscentrum van Sint-Oedenrode, de Noordkade in 
Veghel en het Spectrum in Schijndel. Voor de mantelzorgers was 
er die middag een speciale verwenmiddag met lekkernijen en 
entertainment, als dank voor de inzet voor de mensen voor wie zij 
zorgen in Meierijstad. Deze verwenmiddag was georganiseerd 
samen met ONS welzijn en Welzijn de Meierij. Hieronder een 
kleine foto impressie. 
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bezoekers het hele jaar door 1.500 woonverhalen bekijken en 
vragen stellen aan de huiseigenaren. Zo zetten steeds meer 
mensen de stap naar duurzaam wonen. Heeft u zelf ervaring of 
tips over duurzaam bouwen of verbouwen? Meld uw woning aan 
en inspireer anderen!

Huiseigenaren bedankt
Als gemeente willen wij alle betrokken huiseigenaren bedanken 
voor hun gastvrijheid en inzet! Door het delen van uw kennis en 
ervaringen zijn veel mensen verder op weg geholpen met hun 
stappenplan. Dankzij u maken we Nederland weer een stuk 
duurzamer!

SNOEIHOUT VERBRANDEN

In Meierijstad mag mag je in de maanden  maart en november 
snoeihout verbranden in het buitengebied. Het verbranden van 
snoeihout is aan de volgende voorwaarden gebonden: 
•  Verbranden van snoeihout mag alleen buiten de bebouwde 

kom; indien het stookadres binnen de bebouwde kom ligt is 
de ontheffing niet geldig;

•  Er dient voortdurend toezicht te worden gehouden door één 
of meer meerderjarige personen; deze personen mogen de 
verbrandingsplaats niet eerder verlaten dan nadat het vuur is 
gedoofd;

•  Het is niet toegestaan snoeihout te verbranden op zon- en 
algemene feestdagen die vallen in de genoemde periode;

•  Het vuur mag pas worden aangestookt ná 08.00 uur en moet 
geheel gedoofd zijn vóór 18.00 uur;

•  Er moet een afstand van meer dan 30 meter van een 
gebouw en van een opstapeling van oogstproducten worden 
aangehouden en van ten minste 100 meter van bos of 
heidegrond;

•  Voor het aansteken van het vuur mag geen gebruik worden 
gemaakt van hulpmiddelen als (oude) autobanden, (stook)
olie en dergelijke;

•  Het vuur moet zodanig worden aangelegd dat er geen gevaar 
en/of hinder kan ontstaan voor de omgeving;

•  Er mag uitsluitend droog snoeihout worden verbrand;
•  Het snoeihout mag uitsluitend in kleine hoeveelheden worden 

verbrand, de omvang van de brandstapel mag maximaal 3 m³ 
bedragen;

•  Eventuele nadere aanwijzingen van de toezichthoudende 
ambtenaar en/of politie dienen stipt te worden opgevolgd.

ZET JE LICHT AAN!

Heeft u ze al gespot, de afbeeldingen op de fietspaden in 
Meierijstad? 

Dit doen we om u te attenderen op het aanzetten voor uw voor- 
en achterlamp bij duisternis. Uit  onderzoek blijkt dat het aantal 
fiets- en motorvoertuigongevallen bij duisternis flink afneemt als 
de voor- en achterverlichting goed werkt. Bij fietsers is dat helaas 
nog te weinig het geval. Vorig jaar voerde slechts 66% van de 
fietsers voor- én achterlicht.

HERZIENING BESTEMMINGSPLAN 
BUITENGEBIED VEGHEL PRINSENKAMP 6-8

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening 
Prinsenkamp 6-8’, zoals dit door de gemeenteraad op 7 
november 2019 ongewijzigd is vastgesteld, ligt gedurende zes 
weken, van 15 november tot en met 26 december 2019, voor een 
ieder ter inzage in het gemeentehuis, Stadhuisplein 1 te Veghel 
gedurende openingstijden. 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening 
Prinsenkamp 6-8’ maakt een bestemmingswijziging van 
‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ mogelijk voor de percelen Prinsenkamp 
6 en 8 in Boerdonk. 
Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het 
bestemmingsplan en/of de link naar de digitale versie van het 
bestemmingsplan kunt u de volledige bekendmaking raadplegen 
op  www.officielebekendmakingen.nl.

MEER UREN VOOR VOORSCHOOLSE EDUCATIE

De gemeente vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk kinderen 
naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf gaan. Zij spelen 
en leren daar met andere kinderen en dat heeft een positieve 
uitwerking op de overgang naar de basisschool.

REGENTONACTIE EEN GROOT SUCCES

De regionale regentonactie in samenwerking met 25 
deelnemende bedrijven was een groot succes. In de hele maand 
oktober zijn in de regio maar liefst 730 regentonnen met een 
kortingsbon van € 20 verkocht! Waarvan 129 in Meierijstad. Dit 
betekent dat tijdens natte perioden zo’n 60.000 liter regenwater 
(bij een gemiddelde ton van 80 liter) door inwoners van de 
gemeente Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden 
kan worden opgevangen voor hergebruik in plaats van weg te 
laten wegstromen via het riool. 

Jaarlijks gebruiken we per huishouden gemiddeld zo’n 2.000 
liter schoon drinkwater voor de tuin. Door het plaatsen van een 
regenton, kunt u in plaats van drinkwater, regenwater gebruiken 
voor de tuin. Bovendien komt het water dat je opvangt niet in het 
riool terecht en hoeft dus niet meer onnodig gezuiverd te worden. 
Bedenk ook dat met minder tegels en meer groen in de tuin, het 
regenwater tijdens een hoosbui veel makkelijker in de grond 
kan zakken. Bovendien zorgt een groene omgeving voor koelte 
tijdens warme dagen en voor meer vlinders, bijen en vogels in de 
tuin. We zijn als gemeente dankbaar dat zoveel inwoners weer 
een regenton hebben geplaatst.

Een gezonde bodem
In de herfst is iedereen weer druk met het opruimen van het 
vallend blad. Een hoop dood blad kan natuurlijk verstikkend 
werken voor bijvoorbeeld gras of bij nat weer glad worden op 
stoepen en wegen. Soms is het echter beter om bladeren in de 
tuin te laten liggen of simpelweg te verplaatsen. De bladeren 
vormen een isolerend winterdek en bieden planten bescherming 
tegen strenge vorst maar zorgen er ook voor dat er minder 
onkruid groeit. Daarnaast zijn ze ook belangrijk voor insecten, 
zoals pissebedden en duizendpoten, die deze als natuurlijke 
schuilplaats gebruiken. Ook de egel overwintert graag tussen 
hopen herfstbladeren.
De insecten die tussen de bladeren leven, dienen als voedselbron 
voor veel vogels in de karige wintermaanden. Maar ook veel 
bodemfauna is afhankelijk van de dode bladeren en zetten deze 
om in belangrijke voedingsstoffen voor de bodem. In feite zijn 
de bladeren een natuurlijke manier van bodemverrijking die nu 
vaak uit het systeem worden gehaald. Laat de bladeren dus 
eens in de border van de tuin liggen! De bodem wordt gezonder 
waardoor het regenwater makkelijker wegzakt maar ook beter 
wordt vastgehouden.

Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor 
een klimaatbestendige, gezonde maar vooral een groene 
samenleving!

1500 WOONVERHALEN OP 
WWW.DUURZAMEHUIZENROUTE.NL

Wat komt er kijken bij het verduurzamen van je huis? Op zaterdag 
2 en 9 november lieten ruim vijfhonderd huiseigenaren dit aan 
bezoekers zien. Meer dan 5.000 mensen gingen langs bij een 
duurzame woning. Ze hoorden het verhaal van de huiseigenaar, 
kregen een rondleiding en konden vragen stellen. Het hele jaar 
door kunnen geïnteresseerden zich via het online platform verder 
verdiepen en huiseigenaren benaderen met vragen.

Een kijkje achter de voordeur, dat is wat de Duurzame Huizen 
Route biedt. Met ruim 500 opengestelde woningen was het 
aanbod dit jaar weer heel divers. Veel interesse ging uit naar 
aardgasvrij wonen, energiezuinige monumentale panden maar 
ook gloednieuwe woningen waren in trek. Geïnteresseerden 
konden zodoende een voorbeeld bekijken die aansluit bij hun 
eigen situatie. Een enthousiaste bezoeker vertelt: “Op internet 
raak ik verdwaald in de wirwar van informatie. Het verhaal van de 
huiseigenaar werkte enorm verhelderend.”

Het hele jaar door
Tijdens het bezoek aan een duurzame woning ontstaan er vaak 
weer nieuwe vragen. Het vormt de aanleiding om verder op 
onderzoek uit te gaan. Via www.duurzamehuizenroute.nl kunnen 

Sommige kinderen van 2,5 tot 4 jaar hebben een taal- en/
of ontwikkelachterstand. Dat zorgt voor een valse start op de 
basisschool. Door voorschoolse educatie leren deze kinderen 
spelenderwijs op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Zo 
kunnen deze kinderen zonder achterstand naar de basisschool. 
Vanaf 1 januari 2020 mogen deze kinderen zestien uur per week 
gebruik maken van voorschoolse educatie. Nu is dat tien uur per 
week. Het Kabinet heeft hiervoor extra geld beschikbaar gesteld. 

Kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar met een (risico op) taal- en/of 
ontwikkelachterstand komen in aanmerking voor voorschoolse 
educatie. Het consultatiebureau zorgt voor een indicatie, zodat 
deze kinderen gebruik kunnen maken van het aanbod. De 
gemeente subsidieert het overgrote deel van de kosten voor 
voorschoolse educatie, ouders betalen de laagst mogelijke eigen 
bijdrage. 
Voor vragen of meer informatie en de mogelijke wijziging in 
uren kunnen ouders/verzorgers contact opnemen met de 
peuteropvangorganisatie, waar zij gebruik van maken. In 
Meierijstad bieden de Plu in Schijndel, de Verbinding in Sint-
Oedenrode, ’t Kroontje en SPV in Veghel voorschoolse educatie 
aan.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Molentiend te Erp (47)  
(kavel 4)

bouwen van een woning

Pentelstraat 6 te Erp verbouwen van een woning
Barbarahoeve 
(ongenummerd) 

bouwen van 6 woningen

Deken van Miertstraat 8 verbouwen en gewijzigd gebruiken 
van de voormalige gaarkeuken

Lijnt 23 te Erp verbouwen van een schuur t.b.v. 
B&B

De Roost ongenummerd  
te Erp

oprichten van een woning

N.C.B.-laan 43 bouwen van een woonhuis

Evenementenvergunning
Akkerweg 3 te Erp 27 en 28 juni 2020 11-jarig 

jubileumfeest CV de Zandhazen
Centrum Eerde 25 februari 2020 De grote optocht 

Meierijstad
Kom en buitengebied te 
Zijtaart

13 april 2020 VOW MudRun

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Hoogven 16A te Erp uitbreiden van een kantoor
De Houtwal 4a bouwen van een schuurwoning
Vanderlandelaan 2 bouwen van een parkeergarage
Doornhoek (ongen)  kappen van 35 stuks bomen 

Foodpark fase 2
Acacialaan t.h.v. 
huisnummer 1 

rooien van 3 bomen

N.C.B.-laan 27 realiseren van een waxsalon aan 
huis

Evenementenvergunning
Julianapark 13 juni 2020 Kanjerfestival 

Meierijstad
Markt 30 25 januari 2020 - Loeiersfestijn 

2020
Markt 30 18 januari 2020 - Uitslag Veghelse 

Quiz

VERDAGINGSBESLUITEN

Ham 3 verbouwen van een boerderij

ONTVANGEN MELDINGEN 
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER    

Eisenhowerweg 35 oprichten van een truckdiesel 
tankstation voor eigen gebruik

Dobbelsteenplein 1 oprichten van een café

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.


