
NIEUWE BOUWKAVELS IN VEGHELS BUITEN

In buurtschap Bernhardshoeve en buurtschap De Kloostertuinen 
in Veghels Buiten zijn twee nieuwe bouwkavels te koop. Beide 
buurtschappen liggen ten zuiden van de Erpseweg. De kavel op 
het erf Bernhardshoeve 1 heeft een oppervlakte van 1.028 m2 
en kost € 354.100,- vrij op naam. De oppervlakte van de kavel 
in De Kloostertuinen 15 is 595 m2 en de verkoopprijs bedraagt 
€ 175.900,- vrij op naam. 

Wonen in Veghels Buiten
In Veghels Buiten woont u landelijk en midden in het groen. Heer-
lijk rustig en toch vlakbij alle voorzieningen: op maar 10 minuten 
fietsen vind je scholen, winkels, sport- en uitgaansmogelijkhe-
den. De huizen in Veghels Buiten worden gebouwd in erven en 
buurtschappen, net als vroeger de Brabantse gehuchten. Veg-
hels Buiten is dan ook geïnspireerd op de historie en het karakte-
ristieke landschap van het Brabantse platteland. 

Verkoopwijze nieuwe kavels
Heeft u belangstelling voor een van deze kavels. Mail dan naar 
info@veghelsbuiten.nl of kom even langs bij de receptie op het 
gemeentehuis van Meierijstad. Wie het eerst komst, wie het eerst 
maalt!  De gemeente neemt vervolgens contact met u op en biedt 
u de mogelijkheid om een eenmalige optie te nemen. De ver-
koopprocedure vindt plaats conform de geldende Nota Grond-
zaken van de gemeente Meierijstad. 

Kijk voor meer informatie over de nieuwe kavels en andere te 
koop staande kavels op www.veghelsbuiten.nl

Wonen in Veghels Buiten

BETALING OP DE MILIEUSTRATEN BLIJFT MET PIN

De gemeente ziet definitief af van de druppel als middel waarop 
de gemaakte kosten op de milieustraat worden bijgehouden. Dit 
betekent dat u op de milieustraat gemaakte kosten direct met PIN 
moet betalen. Dit was nu ook al het geval.

De druppel blijft in gebruik voor de ondergrondse contai-
ners 
Maakt u gebruik van een ondergrondse container voor restafval?  
Dan heeft u de druppel nog steeds nodig om toegang tot die con-
tainer te krijgen. 

Technische redenen
Om technische redenen wordt afgezien van de druppel als mid-
del om de gemaakte kosten bij de milieustraten te registreren. 
De afgelopen maanden is er hard gewerkt om te zorgen dat elk 
huishouden over een druppel beschikt en de registratie vlekke-

loos zou werken. Ondanks álle inspanningen is het niet gelukt het 
systeem op het door ons gewenste niveau van 100% betrouw-
baarheid te brengen. Gebruik voor de ondergrondse containers 
werkt wél goed. De gemeente heeft de gecontracteerde partij in 
gebreke gesteld en gaat de gemaakte kosten terugvorderen bij 
de gecontracteerde partij. 

Inleveren
De druppel voor de milieustraat kunt u inleveren op het gemeen-
tehuis, bij de dienstverleningscentra en de milieustraten. Dit is 
niet verplicht.

Let op: wanneer u gebruik maakt van ondergrondse contai-
ners moet u de druppel houden en niet inleveren.

Betaling
De kosten die u bij de  milieustraat 
maakt, betaalt u voortaan definitief met 
de PIN. Veel kunt u gratis bij de 
milieustraat inleveren. Scheid daarom 
ook het afval dat u naar de milieustraat 
brengt goed. Kijk voor de openingstijden 
en tarieven op meierijstad.nl/milieustraat

KOM UIT JE SCHULD

Eind mei is de voorlichtingscampagne Kom uit je schuld gestart. 
De campagne laat zien dat iedereen - jong, oud, rijk, arm - in de 
financiële problemen kan komen. 

Een op de 5 huishoudens in Nederland heeft betalingsachter-
standen of grote geldzorgen. Geldzorgen leggen een enorme 
druk op het leven. Je zit voortdurend in de stress. Je hebt het 
gevoel dat je klem zit. Je kunt niet meer goed nadenken.
Helaas ligt er een flink taboe op. Je praat er niet over. Mensen 
ontkennen hun geldproblemen en schuiven ze voor zich uit. Vaak 
schamen ze zich en trekken ze zich terug. Zo stapelt de ellende 
zich op.

Gemiddeld wachten mensen met geldproblemen 5 jaar voordat 
ze hulp zoeken. Een betalingsachterstand van een paar duizend 
euro is dan vaak opgelopen tot een schuld van tienduizenden 
euro’s.
Het is dus belangrijk dat mensen zo snel mogelijk hulp krijgen 
bij hun geldzorgen. De eerste stap naar een oplossing? Eerlijk 
zijn over de situatie en er met iemand over praten. Want zo kan 

iemand met geldproblemen in contact komen met de juiste in-
stanties. Op de website www.komuitjeschuld.nl vertellen mensen 
hun ervaringen met schulden en hoe zij hulp hebben gezocht. 
In Nederland is de gemeente waar u woont, verantwoordelijk 
voor de schuldhulpverlening. Het is belangrijk dat iemand met 
grote geldzorgen in beeld komt bij de gemeente. Daar weten ze 
waar iemand het beste terecht kan voor hulp. Hebt u financiële 
problemen of geldzorgen? Schroom niet om hulp te vragen bij de 
gemeente.

Team Schuldhulp is er voor u 
In Meierijstad kun je terecht bij het Team schuldhulp, iedere werk-
dag tussen 9.00 uur tot 11.00 uur op het gemeentehuis in Veg-
hel. Ook kunt u een email sturen naar schuldhulp@meierijstad.nl 
(bij vragen over hulp bij financiële problemen). U kunt ook bellen: 
14 0413.

KRAPTE IN PERSONEEL BIJ HUISHOUDELIJKE
VERZORGING 

Deze (vakantie) periode zorgt voor verschuivingen en wisse-
lingen in de huishoudelijke ondersteuning. Zo worden er extra 
vakantiehulpen ingezet en springen collega’s bij. Dit is helaas 
niet altijd voldoende om alle hulp voor alle klanten te vervangen. 
Aanbieders hebben bij ons aangegeven dat ze moeite hebben 
om voldoende extra personeel te werven vanwege de krapte op 
de arbeidsmarkt. 
Dit kan betekenen dat de hulp minder vaak komt, dat de hulp min-
der tijd heeft of dat, in overleg met de klant, enkele taken tijdelijk 
niet worden gedaan. Als het niet mogelijk is om de taken uit te 
stellen, vindt er overigens volledige vervanging plaats. 
In de vakantieperiode kan het dus voorkomen dat er verschil-
lende vakantiehulpen komen, die wellicht anders werken dan dat 
de klant gewend is. Dit kan niet geheel worden voorkomen en 
hiervoor wordt begrip gevraagd.

De aanbieders nemen zelf rechtstreeks contact op met de klant 
over de invulling van huishoudelijke verzorging tijdens de zomer-
periode. Het is ook mogelijk om tijdens de vakantieperiode zelf 
voor vervanging te zorgen door bijvoorbeeld familie, buren, ken-
nissen. Geef dit aan bij de aanbieder. Dit wordt enorm gewaar-
deerd! Met vragen kunt u terecht bij uw aanbieder of uw vaste 
hulp.

INFORMATIEAVOND 6 AUGUSTUS 2019 WINDMOLENS 
VEGHEL

Op dinsdag 6 augustus 2019 organiseren Friesland Campina, 
Mars, Vanderlande en Kuehne + Nagel samen met Renewable 
Factory (bedrijf dat windmolens plaatst) een informatieavond over 
de plannen omtrent plaatsing van vier windmolens. De avond is 
bedoeld voor betrokken en geïnteresseerde inwoners.

Alle beoogde locaties bevinden zich in een lijnopstelling direct 
ten oosten van de A50 aan de rand van de bedrijventerreinen De 
Amert en De Dubbelen. Voor deze vier locaties ligt tot 23 augustus 
de ontwerpbeschikking ter inzage.

De informatieavond is op dinsdag 6 augustus van 19:30 uur tot 
21:30 uur in de grote zaal van ’t Hooghuys (Kapelstraat 48/50) in 
Eerde. Het is vrije inloop.
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CAMPAGNE EERLIJK OVER JE ID 

TWEEDE EDITIE WORKSHOPFESTIVAL 
MANTELZORGERS OP 31 AUGUSTUS

Mantelzorger in Meierijstad? De gemeente heeft hier veel  
respect en waardering voor. Daarom organiseren we 
workshop festivals waarbij mantelzorgers een gratis workshop 
kunnen volgen.

Veel mantelzorgers volgden op 11 mei jl. een ontspannende of 
creatieve workshop in Veghel, Schijndel of Sint-Oedenrode. Kon u 
er toen niet bijzijn? Dan hebt u nu de kans om deel te nemen aan 
het tweede workshopfestival op zaterdag 31 augustus aanstaande.

Programma
Mantelzorgers kunnen zich kosteloos opgeven voor 1 workshop 
per jaar naar keuze, zoals een workshop beeldhouwen, koken, 
schilderen of dans. 
Het programma vindt u op meierijstad.nl/workshopfestival. 

Aanmelden
Bent u geregistreerd als mantelzorger en wilt u zich opgeven voor 
één gratis workshop per jaar naar keuze? Neem dan contact met 
ons op:
• Voor Veghel: mantelzorgveghel@ons-welzijn.nl 

of bel 088-3742525 
• Voor Schijndel en Sint-Oedenrode: 

mantelzorg@welzijndemeierij.nl of bel 073-5441400
Vermeld in uw e-mail uw naam, adres en telefoonnummer en geef 
aan, aan welke workshop en tijdstip u wilt deelnemen. U ontvangt 
altijd een bericht wanneer u zich heeft aangemeld. Het kan immers 
zijn dat de workshop vol zit.

Geregistreerde mantelzorgers
U kunt meedoen aan het workshopfestival als u bent geregistreerd 
als mantelzorger. Voldoet u aan de criteria van mantelzorger, maar 

bent u nog niet geregistreerd? Neem dan ook contact met ons op.
Voor meer informatie over (registratie) mantelzorg in Meierijstad: 
meierijstad.nl/mantelzorg.

UITGELICHT: FLOWER POWER IN HET KADER VAN 
75 JAAR BEVRIJDING

Meierijstad staat dit najaar uitgebreid stil bij de 75-jarige herden-
king van de bevrijding van Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode. 
Als symbolisch eerbetoon aan de bevrijders van toen, wil 
kunstenares Carin Simons op 14 september 2019 duizenden 
bloemen van restafval ‘planten’ op de Vlagheide, de voormalige 
vuilstort in hartje Meierijstad. Voor Carin staan bloemen symbool 
voor vrijheid. Wil jij alleen of samen met anderen meedoen aan 
Flower Power op de Vlagheide?

Kijk voor meer informatie op www.meierwijstad.nl of haal een 
startpakket bij het gemeentehuis of bij de bibliotheek in Veghel, 
bij de nevenvestigingen van het gemeentehuis in het Spectrum in 
Schijndel of aan het Burgemeester Wernerplein in Sint-Oedenrode 
of bij de VVV in Schijndel of Sint-Oedenrode. 
Wij hopen op een enorme bloemenzee!

UITNODIGING BEWONERSAVONDEN 
SNELFIETSROUTE VEGHEL-UDEN

De schetsplannen voor de nieuwe snelfietsroute Veghel-Uden 
zijn gereed. We willen deze graag bespreken met de betrokken 
bewoners en aanwonenden. Wilt u meepraten of heeft u wensen 
of ideeën? Kom dan naar één van de drie bewonersavonden.  
- 10 september voor de bewoners van het Moerven, 11 september 
voor de bewoners van het Rietven en Spoorven en - 12 september 
voor de bewoners van het Geerbosch en de Burgemeester 
Schrevensingel.  

Deze bijeenkomsten vinden plaats in de Stapperij. Tijdens de 
bewonersavonden willen we vooral de wensen en ideeën van de 
bewoners ophalen over de inrichting van de snelfietsroute in hun 
straat. De huidige schetsplannen van de snelfietsroute vormen 
de basis van de gesprekken. Elke bewonersavond gaat over een 
bepaald deel van het tracé. 
De betrokken inwoners/aanwonenden krijgen binnenkort een 
uitnodiging in de brievenbus voor één van de avonden.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Sluisstraat 56-58 bouwen van 2 woningen
De Scheifelaar 409 plaatsen van een erfafscheiding 

met poort
Kerisakkerstraat  
(ongenummerd) te Erp

bouwen van een woning

Markt 14 t/m 17 realiseren van een appartementen-
gebouw (gewijzigd plan)

Beatrixsingel 1 A verbouwen van een school gebouw 
tot woningen

Dobbelsteenplein 17 en 
19 / Ericastraat 2

verbouwen van een winkelruimte 
naar twee appartementen

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

wijzigen van de verleende vergun-
ning; bouwen van 12 bungalows

De Eeuwsels 
(ongenummerd)

bouwen van een woning

Rauwven 2 te Erp vergroten van div. loodsen
Hubertshoeve 14 wijzigen van bouwvergunning; 

veranderen van een woning

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Erpseweg 5 veranderen van varkenshouderij, 

het bouwen van een vleesvarkens-
stal en het aanleggen van een 
uitweg

Lookveld 1 en 3 brandveilig gebruiken van  
‘t Heibosch (basisschool en  
kinderdagverblijf)

De Boekt 20 plaatsen van gevelreclame
De Scheifelaar 558 bouwen van een woning
Pater Thijssenstraat 9 uitbreiden van een pand
Merwedelaan 10 veranderen van deur garage in 

schuifdeur en deels glazen pui

Evenementenvergunning
Pastoor van Schijndel-
straat te Erp

20 t/m 23 september 2019  
- Kermis Boerdonk

Veghel e.o. 19 en 20 oktober 2019 
Off Road Veghel

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

Doornhoek 1603 oprichten van een inrichting voor 
aanleg, onderhoud en dienstverle-
ning op het gebied van landschap 
en infrastructuur, recycling en 
agrarisch loonwerk

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 digi-
taal te ontvangen via www.overuwbuurt.overheid.nl.

ID (uit)lenen of vervalsen kan betekenen dat je:
•  2 jaar je paspoort kwijt bent (geen verre reis);
•  of een geldboete krijgt (daar gaat je spaargeld).

Eerlijk over je ID. 
Daar kom je verder mee.


