
MELD UW HUIS AAN VOOR DE DUURZAME 
HUIZENROUTE 

Heeft u ervaringen opgedaan met het duurzamer maken van uw 
huis? Deel het met anderen. Meld uw huis aan op de website van 
de Nationale Duurzame Huizen Route. Daarnaast is het mogelijk 
om uw huis op 2 en/of 9 november 2019 open te stellen. Voor 
bezoekers is elke woning weer een bron van inspiratie. Kijk voor 
meer informatie en aanmelden van uw huis op: 
www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden.

KOM OOK NAAR DE BOOMCAFÉ’S

We gaan een bomenbeleid opstellen binnen de gemeente Mei-
erijstad. De laatste jaren is er veel veranderd op het gebied van 
duurzaamheid en klimaat, de kijk op de (maatschappelijke) waar-
de van bomen voor mens en milieu, klimaat, het tegengaan van 
overlast, en het bestrijden van ziekten en plagen. Dat betekent 
dat er kansen zijn om op een betere manier met de bomen om 
te gaan. Deel uw mening en praat mee tijdens een van onze drie 
Boomcafé’s. De Boomcafé’s starten na de zomervakantie.

Thema’s
Het afgelopen jaar heeft de gemeente al gesproken met belan-
genorganisaties; hoe kijken zij tegen de bomen aan en wat zijn 
belangrijke punten waar in het bomenbeleid aandacht voor moet 
zijn? Nu is het de beurt aan de inwoners om mee te praten. Dat 
meepraten, kan tijdens het Boomcafé dat op 3 plekken in Meie-
rijstad plaatsvindt. Hiervoor organiseert de gemeente drie Boom-
café’s. Tijdens het Boomcafé gaat gemeente Meierijstad samen 
met inwoners op zoek naar manieren om het bomenbeleid van de 
toekomst nóg beter te maken. Wij dagen u uit om mee te denken 
over thema’s zoals:
• mogelijkheden om de waarde van bomen te vergroten
•  manieren om de overlast door bomen te verminderen
•  de wijze waarop gemeente Meierijstad in de toekomst met 

bomen om moeten gaan
•  aangeven waar in Meierijstad belangrijke bomen staan

Data boomcafe’s 
De Boomcafé’s zijn te bezoeken op: 
26 augustus van 19.00-22.00 uur in t Spectrum in Schijndel, 

2 september van 19.00 uur tot 22.00 in het bestuurscentrum in 
Sint-Oedenrode,
4 september van 19.00 uur tot 22.00 uur in het gemeentehuis in 
Veghel. 

Alle avonden kennen hetzelfde programma. Dat is een bewuste 
keuze volgens wethouder Harry van Rooijen: “Bomen zijn een 
veelbesproken thema en ook vaak onderwerp van discussie 
tussen mensen. We spreiden in tijd en locatie omdat we zo-
veel mogelijk mensen in de gelegenheid willen stellen aan een 
Boomcafé mee te doen.”
 
Interactieve website
Inwoners die het Boomcafé niet kunnen bezoeken, kunnen óók 
hun bijdrage leveren via www.bomenbeleidmeierijstad.nl/ Daar-
op kunnen inwoners hun ideeën achterlaten, en lezen wat ande-
ren belangrijk vinden. Zo leren mensen van elkaars standpun-
ten. De website biedt inwoners ook de mogelijkheid foto’s in te 

sturen van, in hun ogen, belangrijke bomen. De opbrengst van 
de Boomcafé’s en website worden uitgewerkt in het bomenbe-
leid. In november is er een vervolgbijeenkomst om te laten zien 
hoe de inbreng van de inwoners verwerkt is. Uiteindelijk moet het 
nieuwe bomenbeleid eind dit jaar klaar zijn. Dan stelt de gemeen-
teraad het vast.3 Kolommen  van 91,3 mm breed
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OPROEP!
WILT U BIJDRAGEN AAN DE VERBONDENHEID VAN DE 13 KERNEN?

Wij verbinden onze 13 kernen en onze ambities aan netwerkrelaties, van lokaal tot internationaal. Hiervoor investeren wij in 
relaties en netwerken om zo ambities te realiseren. Ook organiseren wij jaarlijks 1 of 2 aansprekende evenementen. Om dit 
gevoel van verbondenheid binnen Meierijstad verder te ontwikkelen faciliteren we ook initiatieven die er voor zorgen dat er 
nog meer onderlinge verbondenheid is tussen de verschillende kernen. Wij stellen hiervoor jaarlijks een budget beschikbaar 
van € 20.000,00.

DOET U MEE?
Heeft u een leuk idee om de verbondenheid te versterken? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een sporttoernooi, concert, ten-
toonstelling of fietstocht. U bent vrij in uw keuze als het maar een activiteit is die op een positieve manier bijdraagt aan 
de verbondenheid van Meierijstad.

DE CRITERIA?
Als u voldoet aan onderstaande criteria kunt u kans maken op een percentage van het beschikbare budget.

• De activiteit draagt op een positieve manier bij aan de zichtbaarheid van Meierijstad.
• Het moet gaan om een activiteit of evenement georganiseerd door mensen met binding met Meierijstad. 
• Het plan van aanpak of draaiboek moet uiterlijk 1 november 2019 kunnen worden overlegd. 
• De activiteit draagt bij aan het bij elkaar brengen van mensen en het verbinden van de 13 kernen. 
• Het initiatief en de organisatie van de activiteit liggen bij de gemeenschap. Dit kan een individu of (vrijwilligers)orga-

nisatie zijn. Aandachtspunten hierbij zijn draagvlak, voor iedereen toegankelijk. 
• Het betreft een nieuw initiatief en een eenmalige bijdrage. Van nieuw initiatief is ook sprake als het initiatief al in één 

kern van de gemeente plaatsvindt.
• In de communicatie- en marketinguitingen wordt de naam Meierijstad uitgedragen. 
• Uitgangspunt is cofinanciering. Inzet vrijwilligers-uren vertalen in geld (als cofinanciering). Maximaal 50% van kosten 

met een maximum van € 2.000,00. 

WAT MOET U DOEN?
Ga naar onze website www.meierijstad.nl/verbinding en meld u aan via het beschikbare projectformulier. U kunt dit doen 
tot 1 oktober 2019. Vóór 1 november 2019 krijgt u bericht of u in aanmerking komt voor een bedrag.
Wij hopen op vele mooie initiatieven waardoor wij ons nog meer verbonden voelen, dat is De Kracht van Samen!

Wij werken met het principe wie het eerst komt wie het eerst maalt. 
Dus heeft u een idee en voldoet u aan de criteria, wees er dan snel bij!
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STARTERS OPGELET: VANAF SEPTEMBER 
INLOOP SPREEKUUR IN BIBLIOTHEEK

Bent u een startende ondernemer en heeft u vragen? Bijvoor-
beeld over onder andere gemeentelijke producten en diensten, 
locatie mogelijkheden, netwerkorganisaties en samenwerkings-
verbanden. Kom dan langs tijdens het inloopmoment van de
accountmanagers Bedrijven Ellen Dangé en Nancy van Krieken.
De accountmanagers zijn vanaf 6 september wekelijks, tussen 
10.00 en 12.00 uur, aanwezig in een bibliotheek roulerend in de 
kernen Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode.
Kijk voor meer informatie op: www.meierijstad.nl/startersloket.

Accountmanagers: Ellen Dangé (links) en Nancy van Krieken

VERGOEDING SCHOOLKOSTEN KINDEREN,
SCHOOLJAAR 2019-2020

Schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in het basis 
en/of voortgezet (beroeps) onderwijs kosten geld. Denk daarbij 
aan de aanschaf van boeken en leermiddelen, aanschaf school-
tas, schoolreisje/schoolactiviteiten, reiskosten, ouderbijdrage, 
sportkleding en lesgeld. 
Voor mensen die rond moeten komen van een minimuminkomen 
of net daarboven is het vaak lastig deze kosten te betalen. 
Daarom verstrekt de gemeente aan ouders die aan de voorwaar-
den voldoen, jaarlijks een tegemoetkoming in deze schoolkosten. 

Hoogte vergoeding
De tegemoetkoming is € 194,- per kind van 4 tot 18 jaar dat ba-
sis- en/of voortgezet onderwijs volgt in het schooljaar 2019/2020. 
Als voorwaarden worden gesteld dat het inkomen mag niet hoger 
zijn dan de vastgestelde inkomensgrens (120% van de bijstands-
normen) en het vermogen mag niet hoger zijn dan € 12.240,-. 
Kijk voor informatie en aanvragen op 
www.meierijstad.nl/tegemoetkomingschoolkosten. 

Automatisch bericht
Als u een vergoeding hebt gehad volgens deze regeling over het 
schooljaar 2018/2019, of een uitkering Participatiewet van de ge-
meente ontvangt, dan heeft u in de maand juni of juli automatisch 
een aanvraagformulier voor het nieuwe schooljaar ontvangen. 

Inloopspreekuur  
Voor meer informatie over minimaregelen, kunt u iedere werkdag 
van 9.00 uur tot 11.00 uur terecht bij het inloopspreekuur in het 
gemeentehuis. U kunt ons ook bellen tussen 9.00 uur en 11.00 uur 
op 14 0413, of stuur een e-mail naar voorzieningen@meierijstad.nl 
(bij vragen over bijzondere bijstand en minimaregelingen).

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘DE GEERSTRAAT 
ONGENUMMERD, SINT-OEDENRODE’

Het ontwerp bestemmingsplan ‘De Geerstraat ongenummerd, 
Sint-Oedenrode’ ligt met ingang van donderdag 8 augustus 2019 
tot donderdag 19 september 2019 voor iedereen ter inzage in het 
gemeentehuis van Meierijstad. Het bestemmingsplan voorziet in 
een passende juridische en planologische regeling om de bouw 
van een vrijstaande woning mogelijk te maken.
Voor de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ont-
werp bestemmingsplan kunt u de volledige bekendmaking raad-
plegen op: www.offi cielebekendmakingen.nl.

NAHEFFING VARIABEL DEEL AFVALSTOFFENHEFFING
LIGT EIND AUGUSTUS OP DE MAT

In februari 2019 hebben alle huishoudens in Meierijstad een aan-
slagbiljet gemeentebelastingen 2019 ontvangen. Bij die aanslag 
stond vermeld dat er in de loop van dit jaar nog een naheffi ng 
zou volgen voor het variabel deel van de afvalstoffenheffi ng over 
2018. Dit zijn de kosten voor het huisvuil dat u daadwerkelijk via 
de grijze container aangeboden heeft in 2018. En die kosten zijn 
voor elk huishouden anders. Wie z’n afval goed scheidt, biedt 
weinig restafval aan. Dan valt de rekening natuurlijk lager uit dan 
voor iemand die alles in de grijze bak stopt.
Deze naheffi ng 2018 kunt u eind augustus verwachten. Om
technische reden was het niet mogelijk deze rekening eerder op 
te stellen.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Heisteeg 9 wijzigen van een varkenshouderij  

kenmerk Z/101341 gekoppeld.
Willibrordushoek 9 A realiseren van een paardenbak
De Scheifelaar II ong. bouwen van een woning
Pastoor van Schijndel-
straat 45 te Erp

bouwen van een woning

Vanderlandelaan 2 realiseren van een bedrijfspand
Molenstraat 35 verbouwen van een pand en het 

splitsen van een bovenwoning
Past. Clercxstraat 66  
(ter hoogte van)

kappen van 4 linden en 1 eik

Evenementenvergunning
Pater van den Elsenlaan 
4

21 t/m 24 november 2019 
- Abemec Show

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Heuvel 26 vernieuwen (gedeeltelijk) van het 

dak
Melkerstraat 1 - 
Wethouder Donkers-
straat 4 te Erp

brandveilig gebruik basisschool de 
Empel

Heuvel 11E bouwen van een woning
Hopveld 44 realiseren van een overkapping 

met zijwanden
De Leest 17 t/m 37 
(oneven) en De Dintel 39 
t/m 63 (oneven) 

renoveren van gevels en daken 
van 24 rijwoningen

Standplaatsvergunning
De Bunders verkoop van Vietnamese snacks

Evenementenvergunning
Vlasven 90 2 november 2019 

- Fright Night / Halloween

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER

Heisteeg 9 wijzigen van een varkensstal en 
het energieneutraal maken van het 
bedrijf

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

BEVRIJDINGSFEEST 
MEIERIJSTAD

WAT?
• Ontvangst colonne met WOII-voertuigen
• Speciale gasten: 20 WOII-veteranen
• Entertainment door Phoenix Cultuur, 

Muziekvereniging Frisselstein en 
‘The Starsisters’

• Fly by door twee AT-16 Harvards
Inclusief Foodtruck in WOII-stijl en 
verkooppunt van friet en snacks bij 
Hotel Teugel Resort

WANNEER?
Zaterdag 14 september 2019

WAAR?
Rond het gemeentehuis aan het Stadhuisplein 

in Veghel

HOE LAAT?
Van 13.45 tot 16.15 uur

WANNEER?WANNEER?
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Actuele informatie via: www.meierijstadherdenkt.nl

Geef uw nieuwe adres door op meierijstad.nl/verhuizen

NIEUWE WONING GEVONDEN?

UITNODIGING 14 SEPTEMBER 
BEVRIJDINGSFEEST

STADHUISPLEIN VEGHEL

 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


