
 

COMMISSIES 21 FEBRUARI

Mens en Maatschappij
•  Wijziging statuten stichting Katholiek en Openbaar Primair 

Onderwijs Schijndel
•  Centrumregeling regio Meierij Wmo 2020 met betrokken ge-

meenten
•  Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020 met be-

trokken gemeenten
•  Beleidsnota re-integratiebeleid Participatieweg IOAW IOAZ 

gemeente Meierijstad

Ruimte Economie en Bedrijfsvoering
•  Bestemmingsplan ‘Veghel-Noord, herziening Geerbosch 6a 

en Spoorlaan ong.’
•  Citymarketingbeleid
•  Vrijstelling leges voor non-profi t instellingen
•  Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid
•  Beheerstrategie verhardingen 2019-2023 
•  Beheerstrategie civiele kunstwerken 2019-2027

RAAD 27 FEBRUARI

De raad neemt op 27 februari een besluit over de onderwerpen 
die in de commissies zijn behandeld. Dit gebeurt op basis van de 
adviezen vanuit de commissies. 
Op de voorlopige agenda staat tevens :
•  de tijdelijke toelating van een raadslid; 
•  de benoeming van een burgercommissielid. 

Let u er op dat de vergadering op een woensdag is en niet op de 
gebruikelijke donderdag.

VERGADERSTUKKEN

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

ALTIJD OP DE HOOGTE VAN WAT ER BESPROKEN WORDT?

De vergaderstukken zijn via de gratis iBabs app te raadplegen. 
Wat moet u hiervoor doen? 
•  Download de app iBabs Pro
•  Login met site: meierijstad
•  Gebruikersnaam: burger
•  Wachtwoord: burger

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN 

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

Livestream/terugkijken
U kunt de vergaderingen ook thuis live volgen via de livestream 
(m.u.v. agendacommissie) www.meierijstad.nl/videoregistraties. 
De vergaderingen zijn daar ook terug te kijken. 

UIT DE RAAD GELICHT

Verordening stimuleringslening duurzaamheid Meierijstad
De stimuleringsregeling biedt particuliere woningeigenaren de 
mogelijkheid om een lening aan te gaan tegen een lage rente om 
hun woning te verduurzamen. In de verordening zijn voorwaar-
den opgenomen voor het afsluiten van de stimuleringsregeling. 
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan één van de projecten uit 
het uitvoeringsprogramma: een duurzame woningvoorraad in 
2030. 

Beheerstrategie verhardingen 2019-2023 gemeente Meierij-
stad
Met de beheerstrategie worden risico’s, uiteenlopend van onvei-
ligheid bij gebruik, tot aansprakelijkheidstelling en een voortijdig 
kapitaalverlies tot een acceptabel niveau teruggebracht. Hier-
mee wordt ook achterstallig onderhoud aangepakt.

Nota re-integratiebeleid Participatiewet IOAW / IOAZ
De ambitie van het re-integratiebeleid is er op gericht dat ieder-
een meedoet. Zoveel mogelijk via regulier werk of op een andere 
manier als werk (nog) niet aan de orde is. De nota is een beschrij-
ving van het bestaande beleid en de uitvoering daarvan.

Citymarketingbeleid gemeente Meierijstad
Het citymarketingbeleid scherpt het profi el van de gemeente 
Meierijstad aan. Het gaat om het opgehaalde DNA, de sterke 
punten, de doelgroepen en de belangrijkste ambities. Ook zijn 
vervolgstappen geformuleerd zoals het ontwikkelen van marke-
tingmiddelen. 

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 beeldvor-
mende avond. De eerstvolgende agendacommissie is op 25 fe-
bruari.

AGENDACOMMISSIE 

De agendacommissie vergadert 25 februari over o.a. de verga-
dercyclus van maart. De voorlopige agenda’s van de commissies 
(21 maart) en de raad (28 maart) worden hier besproken en vast-
gesteld. De vergaderstukken zijn te vinden op 
www.meierijstad.nl/vergaderingen. 
Let u er op dat het om concepten gaat. Wijzigingen zijn niet uit-
gesloten. 

INFORMATIE GRIFFIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffi e. Dit 
kan zowel telefonisch 14 0413 als via e-mail 
griffi e@meierijstad.nl.

AANSLAG GEMEENTELIJKE BELASTINGEN DEZE 
WEEK IN DE BRIEVENBUS 

Deze week ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen 
2019 inclusief de WOZ beschikking. Op deze aanslag vindt u on-
der andere de onroerende zaakbelasting, de rioolheffi ng en de 
afvalstoffenheffi ng. 

Variabel deel afvalstoffenheffi ng volgt later
De afvalstoffenheffi ng bestaat uit een vast en variabel deel. Op 
uw aanslagbiljet vindt u het vaste deel terug. Het bedraagt voor 
2019 € 120,- per huishouden per jaar. 

Het variabele deel gaat over het aantal keren dat uw afvalcon-
tainers leeg zijn gemaakt in 2018. Dit variabel deel staat nu nog 
niet op uw aanslagbiljet, maar wordt later dit jaar via een apart 
aanslagbiljet bij u in rekening gebracht. 
  
Automatische incasso 
Als u een automatische incasso heeft, wordt het bedrag in 10 
maandelijkse termijnen geïncasseerd. Hebt u nog geen auto-
matische incasso? Dan kunt u hiervoor een machtiging afgeven. 
Dit doet u via www.meierijstad.nl/digitale-belastingbalie. Na het 
afgeven van de machtiging ontvangt u een mail ter bevestiging.  

Wilt u geen automatische incasso, dan betaalt u de eerste termijn 
binnen een maand na dagtekening van 28 februari. De tweede 
termijn betaalt u uiterlijk 2 maanden daarna. Vermeld bij uw beta-
ling altijd het aanslagbiljetnummer.  
Voor meer informatie kunt u terecht op www.meierijstad.nl/be-
lastingen.

Digitale Belastingbalie
Op www.meierijstad.nl/digitale-belastingbalie kunt u inloggen 
met uw DigiD. Op de digitale belastingbalie kunt u:
•  Uw aanslagbiljet digitaal inzien.
•  Het taxatieverslag inzien. 
•  Bezwaar indienen. 
•  Een verzoek doen tot kwijtschelding

Nog geen DigiD? Vraag deze aan via www.digid.nl. U krijgt dan 
binnen vijf werkdagen een DigiD thuis. 

Vragen? 
Bel ons op 0413-381030. Houd uw BSN-nummer bij de hand.

EUROPESE VERKIEZINGEN 23 MEI 209

NEDERLANDERS DIE IN HET BUITENLAND WONEN

Nederlanders die buiten Nederland wo-
nen kunnen deelnemen aan de stem-
ming voor de verkiezing van de leden 
van het Europees Parlement op 23 mei 
2019.

Bent u Nederlander en woont u in het buitenland dan kunt u deel-
nemen aan de verkiezingen als u zich vooraf als kiezer laat re-
gistreren.

Voor registratie gelden de volgende voorwaarden:
•  U woont buiten Nederland en u staat niet meer ingeschreven 

in een Nederlandse gemeente.
•  U heeft op het moment van de aanvraag de Nederlandse na-

tionaliteit.
•  Uw kiesrecht is niet afgenomen.
•  U bent op 23 mei 2019 18 jaar op ouder.

Om mee te stemmen bij de verkiezing van de leden van het Eu-
ropees Parlement, kunt u zich tot en met 11 april 2019 registeren 
via www.denhaag.nl. 

EUROPESE BURGERS DIE IN NEDERLAND WONEN 

Als Europees burger, woonachtig in Nederland, kunt u ervoor 
kiezen in Nederland te stemmen voor de Nederlandse leden van 
het Europees Parlement. Als u op 23 mei wilt stemmen voor de 
Nederlandse leden van het Europees Parlement, moet u zich re-
gistreren. Het registratieformulier vindt u op  
www.meierijstad.nl/verkiezingen.  
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Voor de registratie gelden de volgende voorwaarden: 
• U staat op 9 april 2019 ingeschreven in een Nederlandse ge-

meente;
•  U bent op donderdag 23 mei 2019, de dag van de stemming, 

18 jaar of ouder en;
•  U bent niet uitgesloten van het kiesrecht in Nederland of in 

een andere lidstaat van de Europese Unie.

Bent u als kiezer geregistreerd dan blijft de registratie geldig zo-
lang u als inwoner bent ingeschreven bij een Nederlandse ge-
meente.

Stuur het registratieformulier vóór 9 april 2019 naar de gemeente. 
Doet u een verzoek na deze datum, dan geldt deze pas voor de 
volgende verkiezing.

Meer informatie vindt u op www.meierijstad.nl/verkiezingen
U kunt ons ook bellen via 14 0413. De offi ciële publicatie vindt u 
op www.overheid.nl.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN VEGHELS BUITEN, 
HERZIENING HET MELVEN 5

Het ontwerpbestemmingsplan Veghels Buiten, herziening Het 
Melven 5 ligt van 19 februari 2019 tot en met 1 april 2019 voor 
iedereen ter inzage in het gemeentehuis in Veghel. Het bestem-
mingsplan betreft het herbestemmen van het agrarische bedrijf 
Het Melven 5 naar een niet-agrarisch bedrijf in milieucategorie 1 
of 2 met een maximum omvang aan bedrijfsbebouwing van 500 
m2. Voor beroep in te stellen tegen het bestemmingsplan en/of 
het besluit hogere waarden wet Geluidhinder, kunt u de volledige 
bekendmaking raadplegen op www.offi cielebekendmakingen.nl.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘KOM ERP, 
HERZIENING MOLENTIEND 39’

De raad heeft op 31 januari 2019 het bestemmingsplan ‘Kom 
Erp, herziening Molentiend 39’ vastgesteld. Het plan ligt met in-
gang van donderdag 21 februari tot 4 april 2019 voor iedereen 
ter inzage in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan maakt de 
realisatie mogelijk van 4 vrijstaande of twee aaneen gebouwde 
woningen aan Molentiend 39 in Erp. Op deze locatie staat op dit 
moment een vrijstaande woning. 

Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het bestem-
mingsplan, kunt u de volledige bekendmaking raadplegen op 
www.offi cielebekendmakingen.nl. 

WILT U IEMAND VOORDAGEN VOOR EEN JEUGDLINTJE?

Jhonno van Rooij uit Zijtaart 
ontving op 6 januari 2019 het 
derde jeugdlintje van de ge-
meente Meierijstad. 
Denkt u er ook over om iemand 
voor te dragen? Neem dan con-
tact op met kabinetszaken van 
de gemeente Meierijstad via 
14 0413 of 
kabinet@meierijstad.nl.

GEMEENTE ONDERSTEUNT INNOVATIEVE IDEEËN 
MET BURGERINNOVATIEFONDS

De gemeente wil graag inwoners oproepen innovatieve ideeën 
en initiatieven in te dienen die bijdragen aan de participatie in 
Meierijstad. Daarom stelt de gemeente ook voor 2019 een Bur-
gerinnovatiefonds beschikbaar voor deze initiatieven.

Beter of anders
Inwoners weten vaak als geen ander wat er anders of beter kan 
in hun omgeving. Met het Burgerinnovatiefonds krijgt u de ruim-
te om (samen) met nieuwe initiatieven aan de slag te gaan. De 
gemeente ondersteunt waardevolle initiatieven fi nancieel voor 
maximaal 50% van de totale kosten van het initiatief tot maxi-
maal €10.000,-. 
Voor het indienen van initiatieven gelden enkele spelregels. Deze 
zijn bedoeld om richting te geven en zijn zo geformuleerd dat er 
ruimte is bij het indienen van de initiatieven. Kijk voor de spel-
regels op www.meierijstad.nl/
burgerinnovatiefonds.
Over burgerinnovatiefonds is 
een animatiefi lmpje gemaakt. 
Ga naar youtube.com en zoek 
op ‘burgerinnovatiefonds’.

VARIANTEN VERBINDINGSWEG N279 TER INZAGE

Voor de geplande verbindingsweg vanaf de afslag van de N279 
bij Keldonk naar de bedrijventerreinen in het gebied Veghel-West 
(Dubbelen, Doornhoek, Foodpark) zijn een aantal varianten uit-
gewerkt. Deze varianten zijn uitgewerkt op een kaart.
De varianten op de kaart zijn beoordeeld op:
•  De bijdrage aan de doelstellingen;
•  de geformuleerde uitgangspunten;
•  realiseerbaarheid.

Daarnaast zijn de varianten nader uitgewerkt qua ligging, reke-
ning houdend met bestaande structuren en bebouwing. Deze 
uitwerking vindt u in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze 
notitie ligt vanaf 21 februari voor 6 weken voor iedereen ter in-
zage op het gemeentehuis in Veghel. U kunt uw reactie op deze 
notitie voor 3 april aanstaande schriftelijk indienen via de e-mail: 
verbindingsweg@meierijstad.nl.
 
De reacties verwerken we in een reactienota waarin we aange-
ven of de reacties tot een aanpassing van de NRD hebben ge-
leid; of we leggen uit waarom de betreffende opmerking niet tot 
een wijziging heeft geleid.

Vervolgens vindt uitvoering van de Milieu Effectrapportage on-
derzoeken plaats en wordt het Milieueffectrapport (MER)opge-
steld. Het opstellen van het MER doen we in de periode april 
2019 – december 2019. Het MER vormt vervolgens de basis om 
te komen tot een keuze voor het Voorkeursalternatief (VKA) voor 
de verbindingsweg N279. Het streven is om de gemeenteraad 
in het eerste kwartaal van 2020 een voorstel voor te leggen ten 
aanzien van dit VKA.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Evenementenvergunning
Markt te Veghel 27 april 2019 - Koningsdag
Keldonkseweg te Erp 24 t/m 28 juni 2020 Het Blauwe Uur
Vlasven 91 Dance e-VEN-t 30-03-2019
Corridor 15A 5 mei 2019 - Central Harley-Day
Stadhuisplein - Verleng-
de Noordkade 

4 en 5 juni 2019 - Gala VO-Veghel 
(Fioretti College en Zwijsen Col-
lege)

Omgevingsvergunning
Past. Clercxstraat 48 bouwen van een garage en een 

carport
Kempkens 1000 plaatsen van magazijnstellingen
Kempkens 1000 bouwen van een geautomatiseerd 

krattenmagazijn
Doornhoek 3930 aanbrengen van reclame
Leinserondweg 10 tijdelijk bewonen van een woonunit

Evertshoeve 4 bouwen van een nieuwe schuur
J.G. Wiebengastraat (on-
genummerd) 

bouwen van een woonhuis met be-
drijfsruimte

Middegaal 30 aanpassen van de voorgevel in ver-
band met een mantelzorgwoning

De Bunders 154 wijzigen van het gebruik van een 
bedrijfswoning en perceel naar een 
burgerwoning met tuin

Koningsveld 16 te Erp bouwen van een overkapping en 
het plaatsen van een erfafscheiding

Molentiend 12 te Erp realiseren van een overkapping
Past. Clercxstraat 84 veranderen van een bijgebouw 

voor tijdelijke bewoning

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

Evenementenvergunning
De Roost 7A te Erp 5 t/m 7 april 2019 - Grastreffen
Biezendijk 23 23 en 24 maart 2019 - Motorcross 

wedstrijd
Markt 27 april 2019 - Koningsdag

Omgevingsvergunning
Twee Torensstraat 10,11 
en 18 t/m 27 te Erp

bouwen van 12 woningen en het 
bouwen van een tuinmuur

Krekelshofstraat 21 verbouwen van een woning en het 
realiseren van een bijgebouw

Piet Bartenstraat 7 te Erp bouwen van een woning en het 
aanleggen van inrit

Voorbolst 18 te Erp bouwen van een woning met bij-
gebouw en het aanleggen van een 
inrit

Nederboekt (ongenum-
merd) 

tijdelijk plaatsen van een woonunit

Biezendijk 34 aanleggen van een inrit
Kalverstraat 1B aanbrengen van reclame op een 

winkelruit
Vorstenbosscheweg 11a 
(voorheen 13) 

realiseren van een uitrit

Kruisstraat 35 bouwen van een tuinoverkapping
Vorstenbosscheweg on-
genummerd 

plaatsen van een tijdelijke huisves-
ting

Biezendijk 34 veranderen van de hoofddraagcon-
structie

Corridor 4 kappen van een Zilveresdoorn
Pastoor Willenborgstraat 
5 

plaatsen en bewonen van een tijde-
lijke woonunit

Standplaatsvergunning
t.h.v. Ericastraat 17 te 
Mariaheide

5 maart 2019 verkoop van frieten 
snacks

VERDAGINGSBESLUITEN

Kapelstraat 96 en 98 verhogen van het dak en het rea-
liseren van een aanbouw op huis-
nummer 96

Veghels Buiten bouwen van 68 woningen en 38 
tuinbergingen

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

Veluwe 15 te Erp plaatsen van een mestscheider
Doornhoek 4115 uitbreiden van een inrichting
De Horstjens 5 bouwen van een luchtsluis en kan-

toorruimte

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

De Horstjens 5 te Veghel realiseren van een luchtsluis en 
een kantoorruimte in bestaande 
bebouwing

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

ANTWOORDEN OP VRAGEN OVER AFVAL  
Met elkaar naar een duurzaam Meierijstad 

Vanaf 1 januari 2019 is de nieuwe manier van afvalinzame-
ling gestart. Deze verandering roept bij sommige inwoners 
nog vragen op. Om deze vragen te beantwoorden organi-
seert de gemeente informatiebijeenkomsten op drie locaties. 
Wij geven antwoord op de praktische vragen en waarom de 
gemeente voor deze manier van afvalinzameling gekozen 
heeft.

Iedereen is welkom; aanmelding is niet nodig. Alle informa-
tieavonden beginnen om 19:30 uur en eindigen rond 21:00 
uur. Vanaf 19:00 uur is de zaal geopend. De koffi e en thee 
staan voor u klaar!

Data en locaties
Woensdag 20 februari: Schijndel, ’t Spectrum
   Steeg 9, 5482 WN Schijndel
Dinsdag 26 februari:  Veghel, CHV Noordkade, zaal 

Apotheek
    Verlengde Noordkade 10-12, 

5462 EH Veghel
Woensdag 27 februari:  Sint-Oedenrode, De Helden van 

Kien 
    Bremhorst 1 (navigatie: Zwem-

badweg), 5491 LR, Sint-Oeden-
rode


