
TERUGBLIK BEELDVORMENDE AVONDEN 12 EN 13 JUNI

Tijdens de beeldvormende avonden is gesproken over: 
• Rekenkameronderzoek Regionale samenwerking in Regio 

Noordoost Brabant / AgriFood Capital
• Opwekken van duurzame energie (zon en wind) in het bui-

tengebied
Benieuwd hoe de bijeenkomsten zijn verlopen? 
Kijk op www.meierijstad.nl/videoregistraties.

COMMISSIEVERGADERINGEN 20 JUNI

Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
Op de agenda staat:
• Bestemmingsplan ‘Bunderse Hoek’
• Bestemmingsplan ‘Nijnsel, herziening Huisakkerweg 12’
• Bestemmingsplan ‘Veghels Buiten, herziening Het Melven 5’
• Krediet opzetten ondersteuningsnetwerk Meierijstad voor 

veehouders
• Aanpassing gemeenschappelijke regeling Regionaal Ambu-

lancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
• Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor ontwikkeling 

van Windpark Veghel Win(t)d
• Reactie op advies Proefcasus Eindhoven Airport
• Uitvoeringskrediet ‘vervanging wegen 2019’
• Krediet ‘uitvoeringsplan mobiliteit 2019’

Mens en Maatschappij
Op de agenda staat:
•  Voorbereidingskrediet vervanging zwembaden De Beemd en 

De Neul
• Uitvoeringskrediet herbestemming voormalig gemeentehuis 

Schijndel
• Bedrijventerreinenvisie Meierijstad

COMMISSIEVERGADERING 25 JUNI 

Gezamenlijke commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoe-
ring / Mens en Maatschappij 
Op de agenda staat:
• Jaarverslag en jaarrekening 2018
• 1e bestuursrapportage 2019 en daarbij behorende begro-

tingswijziging 2019
• Kadernota 2020

Wilt u inspreken over een van deze onderwerpen?
Meldt u dan aan bij de griffie voor het spreekrecht. Aanmelding is 
mogelijk tot 24 juni, 12.00 uur via www.meierijstad.nl/commissies 

RAADSVERGADERING 27 JUNI
 
De raad neemt op 27 juni een besluit over de onderwerpen die 
op 20 juni in de commissies worden behandeld. Daarnaast staat 
op de agenda: 
• Benoeming wethouder Rik Compagne
• Benoeming commissievoorzitters en waarnemend raads-

voorzitters 

• Aanwijzing collegeleden als (plaatsvervangend) lid in be-
stuur gemeenschappelijke regelingen

• Afscheid wethouder Eric van den Bogaard
Voor de actuele stand van zaken: zie de vergaderstukken op 
www.meierijstad.nl/gemeenteraad.

RAADSVERGADERING 2 JULI 

De raad neemt op 2 juli een besluit over de onderwerpen die 
op 25 juni in de commissie worden behandeld. Voor de actuele 
stand van zaken: zie de vergaderstukken op www.meierijstad.nl/
gemeenteraad 

UIT DE RAAD GELICHT
 
Herbestemming voormalig gemeentehuis Schijndel
In maart 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorne-
men het oude deel van het voormalig gemeentehuis in Schijndel 
in eigendom te houden en te bestemmen voor huisvesting van 
de bibliotheek, de ontsluiting van de gemeentelijke kunstcollectie 
met een depot, het Klantcontactcentrum en commerciële partij-
en. Er is onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke realisatie van 
dit plan. Dit heeft geleid tot enkele scenario’s die aan de commis-
sie en gemeenteraad worden voorgelegd. 
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BIJWONEN VAN VERGADERINGEN

Wilt u de vergaderingen bijwonen? U bent van harte welkom. 
De 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 via de livestream: www.
meierijstad.nl/videoregistraties. De vergaderingen zijn daar ook 
terug te kijken. 

Vergaderdata in de komende periode:
20 juni: Commissievergaderingen
25 juni: Gezamenlijke commissievergadering
27 juni: Raadsvergadering
  2 juli:  Extra raadsvergadering

VIDEO MEE IN DE RAAD

In een korte video van ‘Mee in de Raad’ wordt de inwoner mee-
genomen in het proces van de gemeenteraad. Van voorstel tot 
het besluit. Dit doen we om:
• Inwoners meer te betrekken bij de besluitvorming
• Te laten zien hoe de gemeente(raad) werkt
• Een specifiek onderwerp/beleid uiteen te zetten en toe te  

lichten. 
In deze editie: Huisvesting arbeidsmigranten. Wat is het voorstel, 
wat vinden inwoners en wat stemt de raad? De video’s zijn te 
vinden op het Facebook- en YouTubekanaal van de gemeente 
Meierijstad en op de www.meierijstad.nl/meeinderaad.

WIE MAAKT HET BESTE PLAN VOOR EEN GOED KLIMAAT?

Gemeente Meierijstad organiseert 25 november de dag van de 
Kindergemeenteraad. In Meierijstad zijn voor dit schooljaar 7 ba-
sisscholen aangemeld met in totaal meer dan 220 leerlingen. De 
afgelopen weken zijn kinderen van groep 7 en 8 van start gegaan 
met de voorbereidingen op deze dag. Ze hebben het spel Demo-
cracity gespeeld en zo op een speelse manier kennis gemaakt 
met de gemeente en met democratie.

Het is aan de scholen om een leuk project te verzinnen waarmee 
hun klas kan bijdragen aan een goed klimaat. Aan het einde van 
de dag maakt burgemeester Van Rooij bekend welke school het 
beste idee heeft. Dit idee mag dan ook écht worden uitgevoerd. 

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). 

 

BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS

Ook onze gemeente heeft sinds begin juni te kampen met een 
flinke uitbraak van de eikenprocessierups. Ondanks de extra in-
zet op preventieve bestrijding. Het wegzuigen van de nesten is 
in volle gang. Het is echter op dit moment onmogelijk om op alle 
meldingen te reageren. Gebieden rondom scholen, speelplekken 
en plaatsen waar veel mensen verblijven, fietsen of wandelen 
hebben de hoogste prioriteit. Overige locaties worden geregis-
treerd en daarna opgepakt.

Wat kunt u doen?  
Zorg in alle gevallen dat contact met de rupsen of resten daar-
van vermeden wordt. Bent u zelf eigenaar van een boom met 
eikenprocessierupsen, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het 
treffen van maatregelen. Dat geldt ook voor andere boomeige-
naren zoals de Provincie. De gemeente treft alleen maatregelen 
bij haar eigen bomen. Is de boom van de gemeente meldt dit via 
www.meierijstad.nl/melden of via de mijnGemeente app.
• Geef zo exact mogelijk de locatie van de besmette boom of 

bomen door.
• Vermeld de grootte van de nesten (formaat tennisbal, voetbal 

of groter).
• Geef het aantal besmette bomen per locatie op.

Dit is belangrijke informatie voor de bestrijding. Door het grote 
aantal meldingen is het niet mogelijk direct over te gaan tot be-
strijding. Maar alle meldingen worden geregistreerd en beoor-
deeld op prioriteit.

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.meierijstad.nl/
processierups.
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VRIJDAG 21 JUNI VETERANENDAG GEMEENTE
MEIERIJSTAD

Veteranen worden namens de Nederlandse samenleving ingezet 
in oorlogs- of daarmee vergelijkbare omstandigheden. Daarmee 
heeft Nederland sinds 1940 ruim 650.000 militairen ingezet tij-
dens drie oorlogen en bijna honderd vredesmissies. 
 
In de gemeente Meierijstad wonen vele veteranen die rechtstreeks 
betrokken zijn geweest bij oorlogshandelingen of vredesmissies. 
Deze militaire veteranen worden daarom, samen met hun partner 
of begeleider, uitgenodigd op vrijdag 21 juni aanstaande. 

Kransleggingen
In de kernen Schijndel en Veghel vinden er op 21 juni officiële 
ceremonies plaats bij de monumenten. 

In Schijndel wordt een krans gelegd bij het 51th Highland Division 
Memorial Bevrijdingsmonument aan de Rooiseweg.
In Veghel vindt de herdenking plaats bij het Veteranenmonument 
aan de Kolonel Johnsonstraat.
De ceremonies starten om 14.15 uur en duren ongeveer een half uur.

Samenzijn
Het samenzijn vindt dit jaar plaats in Dorpscentrum De Scha-
kel, Eerdsebaan 1, 5482 DA Wijbosch. De militaire veteranen zijn 
daar vanaf circa 15.00 uur van harte welkom. De bijeenkomst 
duurt tot ongeveer 18.30 uur. 

Informatie
Heeft u vragen over dit bericht? Stel ze gerust aan Mariëlle van 
Schijndel of Jacqueline Bijnen via kabinet@meierijstad.nl of via 
telefoonnummer 14 0413.

KEUKENBAZEN BATTLE 2019

Ook gemeente Meierijstad doet dit jaar weer mee aan de Keu-
kenbazen Battle voor kinderen die in 2019-2020 in groep 7 of 8 
zitten. Zij worden uitgedaagd een lekker en gezond hoofdgerecht 
te bedenken. Burgemeester Kees van Rooij en kok Alex van Ros-
sem van de Gouden Leeuw uit Veghel roepen samen met de 
deelnemers van vorig jaar kinderen op om mee te doen. Kijk naar 
hun oproep op www.meierijstad.nl/keukenbazen.

Dus zit jij in schooljaar 2019-2020 in groep 7 of 8? En hou je ook 
zo van koken? Doe dan mee met de Keukenbazen Battle! Vorm 
een team van maximaal 3 personen en maak samen een hoofd-
gerecht. Stuur het gerecht in en win superleuke prijzen! Wil je 
meedoen? Inschrijven kan via www.keukenbazen.nl.

ZATERDAG 22 JUNI: RTL TELEKIDS SPELSHOW IN 
MEIERIJSTAD

De bekende spelshow van RTL Telekids komt naar Meierijstad! 
Op 22 juni a.s. vinden de TV opnames van het programma Hou 
’t Schoon – De AFVALRACE plaats op het Meijerijplein in Veg-
hel. Naast de opnames zijn er ook allerlei activiteiten zoals een 
stormbaan en afvalquiz met elk half uur kans op leuke prijzen!

De AFVALRACE is een spannende spelshow waarin de presen-
tatoren Ruben en Pauline op zoek gaan naar het beste team, om 
met hen het finalespel te spelen. Onder het toeziend oog van 
een groot publiek, gaan de teams de strijd aan met elkaar én met 
zwerfafval! De winnaars krijgen een speciale prijs: een Meet & 
Greet en een les vloggen van een hele bekende Nederlandse 
Youtuber!

Via het spelprogramma Hou ’t Schoon worden kinderen op een 
leuke manier bewust gemaakt van het belang van een schone 
omgeving. Zwerfafval is voor veel mensen een doorn in het oog 
en het is ook slecht voor mens, dier en natuur. Om zwerfafval 

aan te pakken én te voorkomen, organiseert de gemeente Meie-
rijstad acties en ondersteunt initiatieven die het zwerfafval aan-
pakken. Het spelprogramma Hou ’t Schoon – De afvalrace dat 
22 juni in Veghel plaatsvindt, wordt mede mogelijk gemaakt door 
de gemeente Meierijstad en maakt onderdeel uit van de aanpak 
zwerfafval.

HET SCHETSONTWERP NIEUWBOUW NATUURTUIN 
’T BUNDERTJE GOED ONTVANGEN

De plannen voor de nieuwbouw van Natuurtuin ’t Bundertje lo-
pen voorspoedig. Inmiddels is een schetsontwerp door architect, 
Woudstra Architecten, op 6 juni j.l. gepresenteerd. Zo’n 20 geïn-
teresseerde buurtbewoners, vrijwilligers en overige betrokkenen 
waren aanwezig bij de presentatie en reageerden enthousiast.

De aanwezigen waren tevreden met het ontwerp omdat het mooi 
in de omgeving past en beter aansluit bij de behoeften van de 
gebruikers van de natuurtuin. Bovendien heeft het een natuurlijke 
en duurzame uitstraling. Tijdens de bijeenkomst was er ruimte 
voor het stellen van vragen en het inbrengen van ideeën. Deze 
vragen en opmerkingen worden meegenomen in het voorlopige 
ontwerp. 

Samenwerking werkgroep, architect en gemeente
Aan het gepresenteerde schetsontwerp werkte de gemeente sa-
men met vertegenwoordigers van IVN Veghel, Wijkraad de Bun-
ders, Wijkraad ’t Ven, directe aanwonenden en de architect in 
een werkgroep. De komende weken werken we verder aan een 
voorlopig ontwerp. 

Voorlopig ontwerp klaar op 4 juli 
Het voorlopige ontwerp wordt gepresenteerd op 4 juli aanstaan-
de. Meer informatie hierover volgt. Houd hiervoor www.meierij-
stad.nl/natuurtuintbundertje in de gaten of volg de natuurtuin op 
Facebook.

ZATERDAG 29 JUNI: VERVOLGBIJEENKOMST Q-KOORTS 
MEIERIJSTAD

 
Op zaterdag 30 maart jl. was er in Sint-Oedenrode een eerste 
drukbezochte Q-koorts bijeenkomst voor inwoners van Meierij-
stad, georganiseerd door de Q-koorts werkgroep Meierijstad in 
samenwerking met de gemeente.
 
Op zaterdag 29 juni is de volgende bijeenkomst. Dit keer in Veg-
hel in het PieterBrueghelHuis. Deze bijeenkomst is van informele 
aard en staat geheel in het teken van elkaar (opnieuw of voor het 
eerst) ontmoeten, informeren, ervaringen delen met anderen, en 
gewoon gezellig buurten onder het genot van een kop koffie met 
een Q-kske. 
 
Vanaf 10.30 uur bent u (patiënt, partner en/of belangstellende) 
welkom. Rond 12.00 uur sluiten we af. Graag ontvangen wij van 
u een email als u deze dag aanwezig wilt zijn. U kunt een e-mail 
sturen naar q-werkgroep-meierijstad@hotmail.com.

We zien u graag op 29 juni in het PieterBrueghelHuis, Middelgaal 
25 5461 XB te Veghel. (tel. 0413-395280).

BESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED VEGHEL, 
HERZIENING WILSVOORTWEG 3’

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening Wils-
voortweg 3’, zoals dit door de gemeenteraad op 6 juni gewijzigd 
is vastgesteld, ligt gedurende zes weken van 20 juni tot 1 augus-
tus voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, Stadhuisplein 
1 te Veghel gedurende openingstijden.

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening Wils-
voortweg 3’ maakt een vormverandering van het bestemmingsvlak 
en het uitbreiden van de huisvesting voor tijdelijke werknemers 
van 40 naar 60 personen mogelijk. In het ontwerpbestemmings-
plan heeft een aanscherping van de regels ter bescherming 
van de op de locatie aanwezige aardgas transportleiding plaats-

gevonden. Om die reden is het ontwerpbestemmingsplan gewij-
zigd vastgesteld. 

Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het bestem-
mingsplan en/of de link naar de digitale versie van het bestem-
mingsplan kunt u de volledige bekendmaking raadplegen op 
www.officielebekendmakingen.nl.

BESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED VEGHEL,
HERZIENING VEGHELSEDIJK 14–VOORBOLST 
ONGENUMMERD

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening Veghels-
edijk 14–Voorbolst ongenummerd’, zoals dit door de gemeente-
raad op 6 juni is vastgesteld, ligt van 20 juni tot 1 augustus voor 
iedereen ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 te Veghel, 
gedurende openingstijden. 

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, herziening Veghels-
edijk 14-Voorbolst ong. maakt het oprichten van een woning ten 
noorden van het adres Voorbolst 7 mogelijk. Dit in ruil voor sloop 
van een stal van 700 m2, een sleufsilo van 285 m2, het intrekken 
van de milieuvergunning en het herbestemmen tot ‘Wonen’ voor 
het melkveebedrijf gevestigd aan Veghelsedijk 14 in Erp.

Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het bestem-
mingsplan en/of de link naar de digitale versie van het bestem-
mingsplan, kunt u de volledige bekendmaking raadplegen op 
www.officielebekendmakingen.nl.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Krijtenburg 8 herbouwen van een bedrijfsruimte 

met kantoor
De Bresser 7A realiseren van een carport

De Knokert ongenum-
merd, Edisonweg onge-
nummerd en Grootdonk-
weg ongenummerd 

bouwen van 4 windturbines

Ham 14 bouwen van een schuur met 
carport (gewijzigde vergunning-
aanvraag)

Kapelstraat 66 plaatsen van een woonunit

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

Omgevingsvergunning
Trentweg 42 te Erp realiseren van een B&B
Kraanmeer 17 te Erp bouwen van een bedrijfsruimte
Bolst 1 te Erp verbouwen van een huisvesting
Krijtenburg 22 bouwen van een hooischuur
Julianasingel 12 te Erp bouwen van een overkapping

Evenementenvergunning
Hazelberg 5 22 en 23 juni  Skunk on the Beach 

2019

VERDAGINGSBESLUITEN
 

Past. Clercxstraat 85 verbouwen van een boerderij en 
bijgebouwen

De Haag ongenummerd 
(11A) 

bouwen van een woning

De Scheifelaar 558 bouwen van een woning

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.

 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


