
BEELDVORMENDE AVOND 16 MEI

Op het programma staan de volgende onderwerpen: 
Raadzaal:
•  Toegang Sociaal Domein (19.30-20.30 uur)

Het Sociaal Domein bestaat uit jeugdhulp, WMO (Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning) en participatie. Inwoners met 
een hulpvraag kunnen bij de gemeente terecht. Wat doet de 
gemeente? Hoe werkt dat in de praktijk? Welke ontwikkelin-
gen zijn er? 

•  Meierijstad aan zet, groenblauwe gebiedsontwikkelin-
gen 2019-2027 (20.45-21.45 uur) 
Het meerjarenprogramma groenblauwe gebiedsontwikkelin-
gen 2019 - 2027 én het uitvoeringskrediet robuuste groen-
blauwe structuren 2019 - 2022 worden toegelicht. Dit doet 
de gemeente samen met betrokken externe bureaus. Hierna 
gaan ze  met de gemeenteraad in gesprek. 

Parallelle zaal:
• Voortgang uitvoeringsprogramma Dienstverlening 

(19.30-20.30 uur)
Welke projecten en activiteiten zijn er op het gebied van 
dienstverlening? Hoe zit het met de telefonische bereikbaar-
heid en de digitale dienstverlening? Wat is de ambitie van 
Meierijstad? Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat 
doen? 

•  Informatiebeleidsplan en Informatieveiligheid (20.45-
21.45 uur)
Wat is de status van de 5 sporen uit het informatiebeleids-
plan? Wat is de uitkomst van de kwetsbaarheidstest en wat 
zijn de bestuurlijke principes voor informatieveiligheid?

COMMISSIEVERGADERINGEN 23 MEI

Op 23 mei vergaderen de commissies Ruimte, Economie en Be-
drijfsvoering en Mens en Maatschappij. Op de agenda staan: 

Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
•  Bestemmingsplan ‘Beatrixsingel 1a Veghel’
•  Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening Wils-

voortweg 3’
•  1e herziening exploitatieplan Foodpark Veghel
•  3e herziening exploitatieplan Veghels Buiten – Oude Ontgin-

ning
•  Bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening Veghels-

edijk 14 – Voorbolst ongenummerd.’
•  Verzoek onteigeningsbesluit realisatie bestemmingsplan 

Foodpark Veghel 2016
•  Beleidsnotitie Huisvesting arbeidsmigranten: maak er 

werk van! (zie hierna voor een toelichting)

Mens en Maatschappij
•  Beleidskader sociaal domein 2019 – 2022 (zie hierna voor 

toelichting) 
•  Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Meierij-

stad 2019

Uitgelicht
Beleidsnotitie Huisvesting arbeidsmigranten: maak er werk 
van!
Door een snelgroeiende economie is er een groeiende vraag 
naar arbeidsmigranten. Er is een schatting gemaakt naar het 
aantal arbeidsmigranten dat woont (circa 4500-5500) en werkt 
(circa 8000-10000) binnen Meierijstad. Hierdoor is de ambitie 
opgesteld om circa 2000-2500 arbeidsmigranten extra te huis-
vesten. Om dit te realiseren wordt in de beleidsnota grootscha-
lige huisvesting aan de rand van het bedrijventerrein mogelijk 
gemaakt. 

•  Beleidskader Sociaal Domein 2019-2022
In oktober 2018 heeft de gemeenteraad de strategische visie 
sociaal domein vastgesteld. Het beleidskader sociaal domein is 
de uitwerking hiervan. ‘Mee (mogen) doen en mee kunnen doen’ 
loopt als een rode draad door de Strategische Visie Sociaal Do-
mein. Deze visie vormt de basis van de verschillende beleidster-
reinen die het sociaal domein omvat. Wat betekenen de ambities 
en de vergezichten concreet voor de inwoners van Meierijstad? 
Hoe geven we invulling aan de droom in de visie? Het college 
stemt in met het Beleidskader Sociaal Domein 2019-2022. Het 
Beleidskader Sociaal Domein wordt ter vaststelling aangeboden 
aan de gemeenteraad. 

Wilt u inspreken over een van deze onderwerpen?
Meldt u dan aan bij de griffie voor het spreekrecht. Aanmelding is 
mogelijk tot 22 mei 2019, 12.00 uur. 

Adviezen
Fracties spreken zich in de commissies uit over de diverse voor-
stellen. Op basis van de adviezen vanuit de commissies neemt 
de raad op 6 juni hierover een besluit. 

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN

Vergaderdata de komende periode:
16 mei:  Beeldvormende avond
23 mei:  Commissievergaderingen
6 juni:  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 beeldvor-
mende avond. De eerstvolgende agendacommissie is op 11 juni.

INFORMATIE GRIFFIE

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

SENIOREN VAN MEIERIJSTAD: MELD U AAN VOOR DE 
KICK-OFF WALKING SPORTS OP 29 MEI

Afgelopen week vond de ondertekening van de samenwerking 
tussen de PSV Foundation en gemeente Meierijstad plaats. De 
PSV Foundation gaat zich inzetten om ‘Walking Sports’ in de ge-
meente mogelijk te maken en het beoefenen ervan stimuleren. 

‘Walking Sports’ staat voor sport- en beweegactiviteiten op een 
lager tempo. 

Daarnaast is er ook ruim de tijd voor gezelligheid in de vorm van 
een kop koffie en uiteraard een derde helft.

Kick-off evenement 29 mei
Op woensdag 29 mei aanstaande organiseren Gemeente Meie-
rijstad en de PSV Foundation een kick-off evenement op sport-
park De Molenheide van Avanti ’31 te Schijndel. Dit evenement is 
bedoeld voor bestuurders van sportverenigingen en senioren die 
graag sportief bezig willen zijn.
De kick-off start om 15.00 uur met een uitleg over het concept 
van ‘Walking Sports’. 
Vervolgens kan er gesport worden volgens het concept onder 
begeleiding van sportcoaches van PSV Foundation en de ge-
meente Meierijstad. Het evenement duurt tot omstreeks 17.00 
uur.

Mee met de spelersbus van PSV?
Deelnemers uit Meierijstad die zich aanmelden voor deze kick-
off maken kans om opgehaald te worden door de spelersbus 
van PSV, onder begeleiding van wethouder Coby van der Pas 
en oud-topspits Harry Lubse. Er zijn maximaal 20 plaatsen be-
schikbaar in de spelersbus. De organisatie zorgt er voor dat de 
uitverkoren deelnemers ook weer thuis worden gebracht.

Aanmelden
Aanmelden kan door het aanmeldformulier op 
www.meierijstad.nl/kickoffwalkingsports in te vullen of te bellen 
of mailen met Henry van Alebeek, buurtsportcoach van gemeen-
te Meierijstad. Hij is telefonisch bereikbaar op: 0413-381141 of 
via de mail hvanalebeek@meierijstad.nl.

Bij het aanmelden kunt u aangeven of u mee wilt sporten tijdens 
de demonstratie op het veld en/of u kans wilt maken om opge-
haald te worden door de PSV spelersbus. Aanmelden kan tot en 
met 19 mei. Op 21 mei wordt bekend gemaakt welke deelnemers 
opgehaald worden door de PSV spelersbus. De uitverkoren deel-
nemers ontvangen persoonlijk bericht.
Meer informatie www.meierijstad.nl/kickoffwalkingsports.

BUITENSPEELDAG 12 JUNI 

Op woensdag 12 juni vindt de buitenspeeldag weer plaats. In 
vele straten, buurten, wijken en dorpen in Meierijstad organi-
seren vrijwilligers uitdagende buitenactiviteiten voor kinderen.  
Wilt u samen met uw straat of buurt meedoen? Kijk voor meer 
informatie over aanmelden, organisatie- en promotietips op 
www.jantjebeton.nl/buitenspeeldag. 

Doet u mee?
Jantje Beton en Nickelodeon zijn de initiatiefnemers van de bui-
tenspeeldag. Ze roepen iedereen op mee te helpen om van Ne-
derland één grote speelplek te maken. De gemeente ondersteunt 
deze oproep van harte omdat buitenspelen belangrijk is voor de 
ontwikkeling van ieder kind. Daarom stelt de gemeente € 90,- per 
initiatief beschikbaar. Wilt u een initiatief aanmelden of heeft u 
nog vragen? Kijk dan op 
www.meierijstad.nl/buitenspeeldag2019. Het aanmeldformulier 
dient u volledig in te vullen. 
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Materiaal
Wij ondersteunen uw initiatief door gemeentelijke materialen 
(dranghekken, afzetlint, e.d.) gratis ter beschikking te stellen. De 
materialen worden door medewerkers van de gemeentewerven 
gebracht en weer opgehaald. 
Voor de reservering van de ge-
meentelijke materialen dient u 
uiterlijk 2 weken voor aanvang 
van de Buitenspeeldag contact 
op te nemen met de gemeen-
tewerf van uw kern.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 17 MEI AANSTAANDE

Alle dienstverleningscentra in Meierijstad en de milieustraten in 
Schijndel en Veghel zijn gesloten voor publiek op vrijdag 17 mei 
a.s. in verband met een organisatiedag. De milieustraat in Sint-
Oedenrode is geopend zoals normaal.
Voor de normale openingstijden verwijzen wij u naar onze web-
site www.meierijstad.nl.
Bij storingen kunt u terecht op telefoonnummer: 14 0413.

18 MEI GRATIS PLANT VOOR MEER GROEN 
IN MEIERIJSTAD

Met de actie ‘tegel eruit, plant erin’ worden de tuinen in Meie-
rijstad weer een stukje groener. Minder tegels betekent minder 
wateroverlast. Regenwater kan beter in de bodem zakken en de 
riolering raakt minder snel overbelast. Warmte blijft boven een 
betegelde tuin langer hangen. Het vervangen van tegels door 
planten zorgt direct voor minder hitte in de tuin. 
Meer groen in de tuin zorgt voor een betere biodiversiteit en dat 
is ook beter voor vogels, bijen, vlinders en andere insecten. Kun-
nen er in jouw tuin ook nog tegels vervangen worden door groen? 
Ruil dan op zaterdag 18 mei een tuintegel in en je krijgt van de 
gemeente een gratis plant! 

Gratis tuinplant
Kom op zaterdag 18 mei met een tuintegel of twee klinkers en 
een bon naar een deelnemend tuincentrum en ontvang in ruil een 
gratis plant. Kijk voor meer informatie of de kortingsbon op 
www.duurzaammeierijstad.nl.

Deze bedrijven doen mee In Meierijstad:
•  Intratuin, Veghel
•  Tuincentrum en Hoveniersbedrijf Schel, Schijndel 
•  Tuincentrum Krans, Sint-Oedenrode

VOORNEMEN VAN OMGEVINGSVISIE EN 
MILIEUEFFECTRAPPORTAGE

Gemeente Meierijstad gaat een om-
gevingsvisie voorbereiden en een  
milieueffectrapportage opstellen. Voor-
dat we hiermee starten willen wij u hier-
over informeren. De Omgevingswet, die 
per 2021 in werking treedt, verplicht ge-
meenten om een omgevingsvisie op te 
stellen. Hierin worden keuzes gemaakt 
voor de leefomgeving in de toekomst. Dit 
is heel breed, denk hierbij aan keuzes op het gebied van cultureel 
erfgoed, energie, infrastructuur, landbouw, landschap, ruimtelijke 
ordening, veiligheid, gezondheid, milieu, natuur en water. Bij de 
voorbereiding van de omgevingsvisie wordt een milieueffectrap-
portage gebruikt. Het doel van de milieueffectrapportage is om 
vooraf belangrijke milieu informatie in beeld te brengen en om 
het milieubelang mee te wegen bij de besluitvorming over de 
omgevingsvisie. Voorafgaand aan het milieueffectrapport wordt 
een notitie ‘reikwijdte en detailniveau’ opgesteld. Die notitie om-
schrijft wat in het milieueffectrapport beoordeeld gaat worden en 
op welke wijze. De volledige tekst van deze kennisgeving kunt 
u raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl. Meer infor-
matie over de omgevingsvisie voor gemeente Meierijstad kunt u 
volgen op deze website: 
https://www.royalhaskoningdhv.com/ireport/omgevingswetMeierijstad.

23 MEI VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT

Op 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europese parlement. 
Kijk op www.eu.stemwijzer.nl welke partij het beste bij u past. 
Elke stem telt. Voor meer informatie over de verkiezingen, kijk op 
www.meierijstad.nl/verkiezingen.

12 JUNI: INLOOPAVOND OVER TOEKOMSTVISIE 
BEDRIJVENTERREINEN, DETAILHANDEL & HORECA 

Tijdens deze inloopavond vertellen wij u graag over de opge-
stelde visies en beleidsplannen voor de bedrijventerreinen, de 
detailhandel en horeca in Meierijstad. Ook willen wij u informeren 
over de (ondersteunings)mogelijkheden om het bedrijventerrein, 
uw bedrijf, winkel of horecagelegenheid toegankelijker te maken 
voor mensen met een beperking.

De beleidsplannen en visies voor bedrijventerreinen, horeca en 
detailhandel staan op de agenda van de raadsvergadering van 
20 en 27 juni. Deze informatieavond is dus hét moment voor u om 
kennis te nemen van deze plannen. 
Wij zien u graag op 12 juni tussen 19.00 en 21.30 uur bij ’t Spec-
trum in Schijndel (Steeg 9). 
Aanmelden is niet nodig.

MEIERIJSTAD GAAT OPMARS AZIATISCHE 
DUIZENDKNOPEN BESTRIJDEN

Aziatische duizendknopen 
zijn invasieve plantensoorten 
die grote schade veroorza-
ken. Om verder oprukken te 
voorkomen, bestrijdt de ge-
meente deze planten daarom 
actief. Plekken waar deze 
planten groeien kunnen vanaf 
nu gemeld worden. In juni en 
september van dit jaar voert 
de gemeente een bestrij-
dingsronde uit. 

Aanmelden vindplekken
Gemeente Meierijstad wil de ecologische en economische scha-
de zoveel mogelijk beperken en heeft daarbij de waarnemingen 
van inwoners nodig. Inwoners kunnen de aanwezigheid van de 
plant in het openbaar gebied of op andere eigendommen van de 
gemeente via verschillende kanalen melden: 
•  snApp de exoot, een app die speciaal ontwikkeld is voor de 

registratie van alle invasieve exoten. Zie hiervoor de website: 
http://snappdeexoot.nl

•  MijnGemeente app 
•  Via www.meierijstad.nl/melden
Een goede beschrijving van de locatie is erg belangrijk bij een 
melding; De apps bieden via GPS de mogelijkheid de locatie pre-
cies weer te geven.
 
Particulier terrein
Op eigen terrein zijn inwoners zelf verantwoordelijk voor de be-
strijding. Goede maatregelen voor kleine groeiplaatsen zijn: 
•  Probeer de plant te verzwakken door de stengels meerdere 

keren per groeiseizoen af te knippen. Voer de stengels en 
plantenresten af in de grijze bak (restafval!); dit voorkomt dat 
het afval weer nieuwe uitlopers krijgt.

•  Probeer de uitlopers heel secuur te verwijderen, zonder dat 
er wortels achterblijven.

•  Eventueel kan een wettelijk toegestaan onkruidbestrijdings-
middel toegepast worden aan het einde van het groeiseizoen 
(september). 

Meer informatie over de aanpak van grote groeiplaatsen is te vin-
den op de landelijke website: https://bestrijdingduizendknoop.nl.

25 MEI KAVEL- EN HUIZENMARKT VEGHELS BUITEN

Op zaterdag 25 mei organiseert de gemeente Meierijstad 
weer samen met ontwikkelaars een speciale kavel- en huizen-
markt in Veghels Buiten, in een tent ten zuiden van buurtschap De 
Kloostertuinen. Van 11.00 tot 15.00 uur is een ruim aanbod van 
koopwoningen, huurwoningen en bouwkavels te bekijken in dit 
bijzondere woongebied. Maak een huifkartocht langs al gereali-
seerde huizen en toekomstige erven en buurtschappen of wan-
del of fiets de speciale route. Er zijn koffie en limonade, lekkere 
broodjes en een kinderboerderij. Bovendien maakt u kans op een 
BeeHappy Bijenhotel! De entree is gratis en de hapjes en drank-
jes ook. Neem gerust uw kinderen mee!. 
Kijk voor meer info op www.veghelsbuiten.nl.

VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
De Dollard 32 gevelwijziging van het bijgebouw
Wilsvoortweg 3 bouwen van een nieuwe loods met 

huisvesting
Wilsvoortweg 3 bouwen van een nieuwe loods
Heuvel ongenummerd bouwen van een woning

Evenementenvergunning
Hoek 6 te Erp verbouwen van een woning 
te Keldonk 14 t/m 17 juni 2019 kermis Keldonk
te Erp 12 t/m 16 juli 2019 kermis Erp
te Eerde 27 t/m 30 juli 2019 kermis Eerde
te Boerdonk 20 t/m 23 september 2019 Boer-

donk
Past. Clercxstraat 55 24 t/m 26 mei 2019 - nevenactivi-

teiten Kermis Zijtaart
Past. Clercxstraat 15 juni 2019 - Feestavond - bbq 

voor alle vrijwilligers van Zijtaart
Kapelstraat en St. Anto-
niusplein 

27 t/m 30 juli 2019 - d’Eerd presen-
teert Jaarmarkt en Kermis

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Mountbattenweg 19 aanbrengen van reclame
Wolgastraat 83 bouwen van een portiek en een 

berging
Hoofdstraat 7 restylen van de voorgevel
Heuvel 7 uitbreiden van de eerste verdieping
Hoofdstraat 98 wijzigen van een bedrijfswoning 

naar woonhuis
Evertsenstraat 1-1A-1B-
1C-1D-1E 

bouwen van 6 woningen (aange-
past plan)  

Heuvel 11D plaatsen van een woonunit

Evenementenvergunning
Festivalterrein aan de 
Heiakkerstraat te Maria-
heide

13 juli 2019 Summer Health 2019

Stadhuisplein - Verleng-
de Noordkade 

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

Dobbelsteenplein te Ma-
riaheide

10 t/m 13 mei 2019 Kermis Maria-
heide

Past. Clercxstraat 24 t/m 27 mei 2019 - Kermis Zijtaart
Past. Clercxstraat 55 24 t/m 26 mei 2019 - nevenactivitei-

ten Kermis Zijtaart

VERDAGINGBESLUITEN

Barbarahoeve ongenum-
merd

bouwen van een woning

Antoniusstraat 22 te Erp verbouwen en het vervangen van 
het dak en dakpannen

Krijtenburg 11 bouwen van geluidsabsorberende 
wanden

De Boekt 20 plaatsen van gevelreclame

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

Udenseweg 5 A Plaatsen tijdelijke bronbemaling 
t.b.v. tankkeu ring ondergrondse 
brandstoftanks

ONTVANGEN MELDING MOBIEL PUIN BREKEN

Burg. de Kuijperlaan 7 puin breken

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

Japanse duizendknoop


