
75 JAAR HERDENKEN & BEVRIJDEN IN MEIERIJSTAD

De bevrijding van Brabant begon 75 jaar geleden in wat nu de 
gemeente Meierijstad is. Sint-Oedenrode en Veghel waren de 
eerste plaatsen die werden bevrijd. Vijf weken daarna volgde 
Schijndel. Een indrukwekkende en aangrijpende periode 
die zijn sporen in onze gemeente heeft nagelaten. Dit jaar 
vinden verschillende activiteiten plaats in Meierijstad om de 
gebeurtenissen van toen te herdenken. 
Kijk op www.meierijstadherdenkt.nl wat er allemaal te doen is.

TIPS VOOR DUURZAAM WONEN

Wilt u thuis aan de slag met verduurzamen, maar weet u niet waar 
of hoe u moet beginnen? Zelfs met kleine ingrepen kunt u al een 
groot verschil maken en geld besparen op uw energierekening. 
Wilt u nog meer doen? Het energieloket Brabant Woont Slim 
kan u verder helpen. Zij zijn telefonisch bereikbaar op dinsdag- 
en donderdagmiddag van 13:00 uur tot 17.00 uur op het 
telefoonnummer 085-0410070.
Of kijk op www.brabantwoontslim.nl 

• Zet ’s nachts de thermostaat op 15 graden
• Vervang gloeilampen en halogeenlampen door ledlampen 
• Zet het licht uit als u een ruimte verlaat
• Plaats tijdklokken bij uw (buiten)verlichting
• Plak radiatorfolie achter radiatoren 
• Vang regenwater op en gebruik dit om planten en dieren 

water te geven en uw ramen te lappen
• Douche korter en niet iedere dag
• Zet apparaten uit en niet op stand-by
• Kies bij nieuwe elektronica voor energielabel A
• Plaats tochtstrippen langs deuren

GELDPLAN MEIERIJSTAD

Heeft u te maken met veranderingen die grote invloed hebben 
op de financiële situatie van uw huishouden? Vaak is het lastig 
om inzicht te krijgen in hoe uw geldzaken ervoor staan, welke 
financiële risico’s u loopt, hoe u die financiële risico’s kunt 
beperken en hoe u financiële doelen kunt halen.

Tips
Geldplan Meierijstad is een handige manier om tips te krijgen over 
geld. U krijgt tips om minder uit te geven en tips om uw inkomsten 
te verhogen. Daarnaast krijgt u inzicht voor als u geld overheeft 
en hoe u daar goede keuzes in maakt. Mooi meegenomen deze 
tips, niet laten liggen dus!

Het Geldplan helpt u op weg om uw persoonlijke geldzaken in 
balans te brengen en te houden, voor nu en in de toekomst. Ga 
naar www.meierijstad.nl/geldplan en kies daar het persoonlijk 
geldplan dat het beste past bij uw situatie. 

Bijvoorbeeld:
• Kom uit de geldzorgen
• Beter rondkomen
•  Rondkomen met kinderen
• Studie (klein)kinderen
• Bijna 18 jaar 

Het Geldplan verwijst u naar vrijwilligers op het gebied van 
thuisadministratie en naar medewerkers van de gemeente 
Meierijstad als u extra hulp nodig heeft.

Hebt u hulp nodig in verband met financiële problemen neem dan 
contact op met onze klantmanagers schuldhulp van Werkatelier 
Toegang. Ga naar het aanmeldformulier op 
www.meierijstad.nl/schuldhulpverlening of stuur een e-mail naar 
schuldhulp@meierijstad.nl of bel 14 0413. De klantmanager kijkt 
samen met u naar de oorzaak van uw financiële problemen en 
bespreekt met u, hoe deze kunnen worden opgelost.

BEWONERSAVONDEN BOMENBELEID MEIERIJSTAD 

Binnen de gemeente wordt nieuw bomenbeleid opgesteld. De 
laatste jaren is er veel veranderd op het gebied van duurzaamheid 
en klimaat, de kijk op de (maatschappelijke) waarde van bomen 
voor mens en milieu, het tegengaan van overlast, en het bestrijden 
van ziekten en plagen. Dat betekent dat er kansen zijn om op een 
nog betere manier met bomen om te gaan. Na de zomervakantie 
organiseert de gemeente drie Boomcafé’s waarin inwoners mee 
kunnen praten.

Thema’s
Inwoners worden uitgedaagd om mee te denken over verschil-
lende thema’s zoals:
• mogelijkheden om de waarde van bomen te vergroten
• manieren om de overlast door bomen te verminderen
• de wijze waarop de gemeente in de toekomst met bomen om 

moeten gaan
• aangeven waar in Meierijstad belangrijke bomen staan

Waar en wanneer?
De Boomcafé’s zijn te bezoeken op:
• maandag 26 augustus in het Spectrum Schijndel
• maandag 2 september in het oude gemeentehuis van  

Sint-Oedenrode
• woensdag 4 september in het stadhuis Veghel

Alle avonden hebben een inloop om 19.00 uur. Het programma 
begint om 19.15 uur en de uiterlijke eindtijd is 22.00 uur.

Interactieve website
Inwoners die het Boomcafé niet kunnen bezoeken, kunnen óók hun 
bijdrage leveren via de website www.bomenbeleidmeierijstad.nl. 
Hierop is informatie te vinden over bomenbeleid, de thema’s en een 
reageerfunctie voor belangrijke bomen, vragen en opmerkingen. 
Tevens kunt u ons mailen via meierijstad@btl.nl.

HERZIENING BESTEMMINGSPLAN VEGHELS BUITEN
MELVEN 5

Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 
Veghels Buiten herziening Het Melven 5 vastgesteld. Het 
bestemmingsplan 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.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is een wijziging 
van het plan gedaan. De zienswijze van de provincie Noord-
Brabant en de landschappelijke inpassing is in de regels en op 
de verbeelding opgenomen.

Het plan wordt nu 6 weken ter inzage gelegd, van 13 augustus tot 
en met 23 september 2019. 
Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de vaststelling 
van het bestemmingsplan kunt u de volledige bekendmaking 
raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.
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GEMEENTE MEIERIJSTAD
Stadhuisplein 1    www.meierijstad.nl
5461 KN Veghel    info@meierijstad.nl
tel:  14 0413        @gemeentemeierijstad
Voor storingen kunt u       @GemMeierijstad 
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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

Vraag online direct schuldhulpverlening aan 
www.meierijstad.nl/schuldhulp 

HULP BIJ GELDZAKEN EN SCHULDEN?

 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



VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘AFRONDING
BUNDERSE HOEK’

Voor het gebied gelegen tussen de wijk De Bunders en de 
Udenseweg is een plan opgesteld voor maximaal 97 woningen 
ter afronding van de woonwijk. Het plangebied wordt globaal 
begrensd door de Vossenweide, Bisamweide, Buitenweide, 
Udenseweg en de Wethouder Donkersweg. Het bestemmingsplan 
wijzigt de agrarische bestemming naar een woonbestemming.
Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad op 27 juni 2019 
in gewijzigde vorm vastgesteld. Omdat het bestemmingsplan 
slechts voorziet in het herstel van de geconstateerde gebreken die 
tot vernietiging hebben geleid, is er voorafgaand de vaststelling 
niet opnieuw de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen 
geboden.
Het vastgestelde bestemmingsplan zal ter inzage liggen van 
13 augustus tot en met 23 september 2019. 
Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het bestem-
mingsplan kunt u de volledige bekendmaking raadplegen op 
www.officielebekendmakingen.nl.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Past. Clercxstraat 53 intern verbouwen van een bedrijfs-

pand (wijzigen brandcompartiment)
Frisselsteinstraat 6 verbouwen van een kantoorgebouw 

naar appartementen
De Scheifelaar  
(perceel 535)

tijdelijk plaatsen van een woonunit

Esdonkstraat in het park 
bij de kerk te Eerde

Eerde in het park  
3 t/m 6 oktober 2019

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
De Scheifelaar 108 aanbrengen van dakoverstekken 

en het wijzigen van de gevel van 
een woning

De Hezelaar 1 t/m 24 wijzigen brandcompartiment  
(interne verbouwing)

Bolstweg 21 verlengen van bestaande vergun-
ning voor het plaatsen van tijdelijke 
teelt ondersteunende voorzieningen

Kruigenstraat 6 verbouwen van een woning
Twee Torensstraat 10, 
11 en 18 t/m 27 te Erp

bouwen van 12 woningen  
(gewijzigd bouwplan)

Willibrordushoek 9 A realiseren van een paardenbak

Evenementenvergunning
Heesakker 12 te Erp 14 en 15 september 2019 

- Openveldfeest

Standplaatsvergunning
De Bunders verkoop van Vietnamese snacks

VERDAGINGSBESLUITEN

Dominicus van  
Ophovenstraat 67

bouwen van een garage en het 
realiseren van een uitweg

Krijtenburg 8 herbouwen van een bedrijfsruimte 
met kantoor

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING

Leinserondweg 21A uitbreiden van een oefenhal,  
het bouwen van een rijbak en 
longeerruimte, het plaatsen van 
verlichtingsmasten en het aanleg-
gen van een inrit

Boerdonksedijk 44 te 
Erp

veranderen van een varkens-
houderij (activiteit milieu) en het 
veranderen en uitbreiden van 
twee bestaande stallen (activiteit 
bouwen)

Bolst 1 te Erp brandveilig gebruik van een  
bedrijfspand

 
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.

31 AUGUSTUS: TWEEDE EDITIE WORKSHOPFESTIVAL MANTELZORGERS MEIERIJSTAD  

WORKSHOPFESTIVAL
MANTELZORGERS

MEIERIJSTAD

Laat het ons weten op www.meierijstad.nl/melden

ZIT ER EEN GAT IN DE WEG? 
OF IS ER IETS VERNIELD?


