
BEELDVORMENDE AVOND 5 SEPTEMBER

Op het programma staat:
•   Startgesprek burgerparticipatie mobiliteitsvisie 

Hoe betrekken we burgers bij de totstandkoming van en de 
besluitvorming over de mobiliteitsvisie? In de mobiliteitsvisie 
wordt het verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente 
voor de toekomst beschreven. Welke kaders gaan we 
daarbij hanteren?

•  Voortgang woonbeleid en uitvoering 
Wat is en wordt er gedaan en hoe verhoudt zich dat tot de 
Woonvisie? Hoe zit het met de woningbouwplannen en de 
100 tijdelijke woningen? Wat zijn de uitdagingen voor de 
komende tijd?

•  Voortgang visie herstructurering Veghel Centrum 
Wat zijn de plannen voor Veghel Centrum? Wat zijn de 
uitdagingen en opgaven voor de komende jaren?

COMMISSIES 12 SEPTEMBER

Op deze avond zijn er twee vergaderingen van de commissie 
Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering. Deze vergaderingen 
vinden tegelijk plaats in de raadzaal en parallelle zaal. De 
commissie Mens en Maatschappij gaat niet door vanwege gebrek 
aan agendapunten. 

Adviezen
Fracties spreken zich in de commissies uit over de diverse 
voorstellen. Op basis van de adviezen vanuit de commissies 
neemt de raad op 19 september hierover besluiten. 

Agenda commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering 
(raadzaal)
• Aanvullend krediet vervanging voertuigen buitendienst
• Nota “kermisbeleid Meierijstad september 2019”
• Detailhandelsvisie en –beleid gemeente Meierijstad
• Horecavisie en –beleid gemeente Meierijstad en 

bijbehorende uitvoeringsagenda
• Uitvoeringskrediet robuuste groenblauwe structuren  

2019-2022
• Algemene verordening Ondergrondse Infrastructuren 

Meierijstad

Agenda commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering 
(parallelle zaal)
• Onderzoeksrapport AgriFood Capital van 

Rekenkamercommissie Meierijstad
• Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, herziening zijweg 

Dungen – Tielse Hoeve’ te Schijndel

• Bestemmingsplan ‘Lieshoutsedijk ongenummerd  
Sint-Oedenrode’

• Verordening tot tweede wijziging Legesverordening 
Meierijstad 2019

Wilt u inspreken over één van deze onderwerpen?
Meldt u dan aan bij de griffie. Dit kan zowel telefonisch als via 
e-mail. Aanmelding is mogelijk tot 11 september, 12.00 uur. 

UIT DE RAAD GELICHT

• Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, herziening zijweg 
Dungen – Tielse Hoeve’ te Schijndel 
Dit plan maakt de bouw van een ruimte voor ruimte woning 
mogelijk. De opslag en handel in dakmaterialen wordt 
gestaakt. Er vindt een landschappelijke inpassing van 
de woning, alsmede een kwaliteitsverbetering van het 
landschap, plaats. 

• Bestemmingsplan Lieshoutsedijk ongenummerd te 
Sint-Oedenrode 
Dit plan voorziet in de oprichting van een ruimte voor ruimte 
woning met een daarbij behorend gebouw. 

AGENDACOMMISSIE 16 SEPTEMBER

De agendacommissie stelt de vergadercyclus van oktober 
vast. Het gaat om de voorlopige agenda’s van de commissies 
(3 oktober) en de raad (10 oktober). De vergaderstukken zijn 
te vinden op de gemeentelijke website. Let u er op dat het om 
concepten gaat. Wijzigingen zijn niet uitgesloten. 

Vergaderdata in de komende periode:
5 september: Beeldvormende avond
12 september: Commissievergaderingen
16 september: Agendacommissie
19 september: Raadsvergadering
26 september: Beeldvormende avond

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN / LIVE STREAM

Alle vergaderingen zijn openbaar en in het bestuurscentrum 
van Meierijstad in Sint-Oedenrode. Aanvangstijd is 19.30 uur. U 
bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. Met 
uitzondering van de vergadering van de agendacommissie kunt 
u de vergaderingen ook thuis live volgen en terugkijken via de 
livestream www.meierijstad.nl/videoregistraties.
 

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 
beeldvormende avond. De eerstvolgende agendacommissie is 
op 8 oktober.

INFORMATIE GRIFFIE

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

DE BASISREGISTRATIE PERSONEN

De Basisregistratie Personen 
Iedereen heeft de plicht om een geboorte of een verhuizing aan 
te geven bij de gemeente. Maar wat doet de overheid eigenlijk 
met al die gegevens van haar burgers? Hieronder leest u welke 
persoonsgegevens er zoal in de Basisregistratie Personen staan 
en waar ze voor gebruikt worden. We zetten uw rechten en 
verplichtingen op een rij. Ook als u zich vanuit het buitenland 
voor langere tijd in Nederland wilt vestigen, leest u hieronder hoe 
dit gaat.

Waarom is de Basisregistratie Personen belangrijk?
De overheid heeft juiste gegevens nodig over haar burgers. 
Bijvoorbeeld om een paspoort, een identiteitskaart of een 
rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij 
verkiezingen, om uitkeringen te verstrekken en om gemeentelijke 
belastingen te heffen. Maar ook organisaties zoals de 
Belastingdienst, uitkeringsinstanties en pensioenfondsen 
gebruiken uw persoonsgegevens om hun beslissingen goed af te 
stemmen op uw situatie.

Hoe komt de overheid aan persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die u zelf moet doorgeven, bijvoorbeeld als 
u verhuist, een kind krijgt, in het buitenland trouwt of als een 
familielid van u overlijdt. Maar sommige gegevens worden 
automatisch opgenomen of veranderd. Als u bijvoorbeeld in 
Nederland trouwt, dan geeft de ambtenaar van de burgerlijke 
stand dit door aan de woongemeente.

Als u in Nederland wilt komen wonen
Komt u vanuit het buitenland en wilt u langer dan vier maanden 
in Nederland verblijven? Dan moet u binnen vijf dagen na uw 
vestiging in Nederland uw verblijf en adres aangeven bij de 
gemeente waar u verblijft. Uw verblijf in Nederland moet wel 
rechtmatig zijn. Dit wil zeggen dat u de Nederlandse nationaliteit 
hebt, de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie, de 
Europese Economische Ruimte of Zwitserland, of een geldige 
verblijfsstatus.

Uw rechten
Welke rechten heeft u?
• Iedereen die zich voor het eerst laat inschrijven in de BRP 

krijgt een gratis afschrift.
• U mag uw eigen gegevens in de BRP altijd inzien bij uw ge-

meente. Dit is gratis. Als u een afschrift op papier wilt betaald 
u daar een vergoeding voor. U kunt uw gegevens ook inzien 
op www.mijn.overheid.nl

• Als ingezetene heeft u het recht om de achternaam te gebrui-
ken van uw (voormalige) huwelijkspartner of geregistreerd 
partner. Dit heet ‘naamgebruik’. Op uw paspoort, identiteits-
kaart of rijbewijs blijft uw eigen achternaam staan.

• Als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ze laten 
corrigeren of aanvullen. De gemeente vraagt u dan naar be-
wijsstukken hiervoor.

• U kunt de gemeente verzoeken om uw gegevens niet door te 
geven aan bepaalde instanties. 

• U kunt aan de gemeente waar u bent ingeschreven een over-
zicht vragen van de instanties waaraan uw gegevens de af-
gelopen jaren zijn verstrekt. Dit overzicht is gratis. Voor een 
globaal overzicht van het soort instanties waaraan uw gege-
vens kunnen worden verstrekt, kunt u terecht op de website 
www.wiekrijgtmijngegevens.nl
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Uw plichten
Welke plichten heeft u als burger?
•  U moet zich bij contact met de overheid altijd kunnen legiti-

meren met een geldig identiteitsbewijs.
•  Als u zich vanuit het buitenland in Nederland vestigt, moet u 

binnen vijf werkdagen na uw vestiging in Nederland uw ver-
blijf en adres aangeven bij de gemeente waar u verblijft.

•  Als u binnen Nederland verhuist, moet u binnen vier weken 
vóór of uiterlijk vijf dagen na de verhuizing uw adreswijziging 
doorgeven.

•  Als u voor langere tijd, meer dan acht maanden, in het bui-
tenland gaat verblijven, moet u dit binnen vijf dagen vóór uw 
vertrek aangeven bij de gemeente waar u woont. 

•  Als uw woongemeente dat vraagt, bent u verplicht nadere in-
lichtingen te geven over uw gegevens die zijn opgenomen in 
de BRP.

•  Als uw persoonlijke gegevens veranderd zijn tijdens uw ver-
blijf in het buitenland (u bent getrouwd of u heeft een kind ge-
kregen), moet u ervoor zorgen dat u de originele documenten 
over deze verandering kunt laten zien.

In de volgende situaties kan uw inschrijving niet direct plaatsvinden 
in de gemeente:
•  Als u geen geldige verblijfsstatus heeft, moet u eerst een ver-

blijfsvergunning aanvragen bij de loketten voor vreemdelingen 
(IND-loketten). Meer informatie hierover vindt u op www.ind.nl.

•  Als u asiel heeft aangevraagd en in een asiel- of opvangcen-
trum verblijft, registreert dit centrum uw verblijf in Nederland de 
eerste zes maanden. 

•  Als u op één van de Caribische eilanden van het Koninkrijk 
heeft gewoond, moet u aantonen dat u zich daar hebt laten 
uitschrijven. 

•  Wilt u ook uw partner en/of kinderen laten inschrijven, dan 
moeten zij allemaal meekomen naar het gemeentehuis. 

Inschrijven als niet-ingezetene
Komt u vanuit het buitenland en wilt u korter dan vier maanden 
in Nederland verblijven? Lees dan de brochure ‘Inschrijven bij 
kortdurend verblijf in Nederland’. Deze brochure kunt u vinden op 
www.rijksoverheid.nl.

Vragen over de BRP?
Neem contact op met Burgerzaken van de gemeente Meierijstad. 
Dit kan via mail naar info@meierijstad.nl of telefonisch 
via 14 0413. Deze en meer informatie is terug te lezen via  
www.rijksoverheid.nl bij informatieblad basisregistratie personen.

EXTRA EDITIE: 75 JAAR HERDENKEN EN 
BEVRIJDEN IN MEIERIJSTAD

Deze week wordt een extra 
editie verspreid omdat we 
dit jaar uitgebreid stil willen 
staan bij het feit dat de 
bevrijding van Brabant hier 
75 jaar geleden begon. 
In deze extra editie vindt u 
o.a. het activiteitenoverzicht 
en de plattegrond van 
het Basecamp.  Ook kunt 
u verhalen lezen over 
bijvoorbeeld het leven van 
één van onze bevrijders, of een interview met vluchtelingen. Met 
hen gingen we in gesprek over wat vrijheid voor hen betekent. 
Initiatiefnemers die een activiteit organiseren laten we ook aan 
het woord. 
Heeft u de extra krant niet ontvangen, haal deze dan op 
bij één van onze vestigingen of lees de digitale versie op 
www.meierijstadherdenkt.nl. Op deze site ziet u ook wat er nog 
meer te doen is in Meierijstad de komende maanden.

VERKEERSMAATREGELEN IVM HERDENKINGSTOCHTEN 

Zaterdag 14 september
In het kader van de herdenking van Operatie Market Garden 
is zaterdag 14 september in de middag een herdenkingstocht 
door Nijnsel, Sint-Oedenrode en Veghel naar de Vlagheide 
van ca. 400 historische militaire voertuigen. Voor een veilige 
passage van deze 8 km lange colonne en om de bereikbaarheid 
van de hulpdiensten te kunnen waarborgen wordt de route 
van deze colonne volledig afgesloten voor al het andere 
verkeer. Kijk voor de volledige route met straatnamen op 
www.meierijstadherdenkt.nl/verkeersmaatregelen.  

Zaterdag 22 september
Op zondag 22 september in de ochtend vertrekt de stoet vanaf 
de Vlagheide naar Nijmegen. Kijk voor de volledige route met 
straatnamen op  
www.meierijstadherdenkt.nl/verkeersmaatregelen.
 
Indien uw woning, bedrijf of organisatie is gelegen op of in 
de nabijheid van de routes dan is het mogelijk dat u hinder 
ondervindt van deze tijdelijke wegafsluiting en zelfs tijdelijk 
onbereikbaar bent. Wij hopen dat u in de gelegenheid bent 
om rekening te houden met de wegafsluiting en overlast / 
hinder kunt voorkomen.

Woensdag 18 september
In het kader van de herdenking van Operatie Market Garden 
is er 18 september in de ochtend een herdenkingstocht door 
Meierijstad van ca. 400 historische militaire voertuigen verspreid 
over diverse groepen en diverse routes. Onder begeleiding van 
de politie en verkeersregelaars zullen zij in colonne deelnemen 
aan het reguliere verkeer en zal er geen sprake zijn van 
wegafsluitingen (behalve op de vermelde stopplaatsen). De 
verwachting is dat eventuele overlast hierdoor beperkt zal blijven. 
Kijk voor de volledige route met straatnamen op  
www.meierijstadherdenkt.nl/verkeersmaatregelen.

De meest actuele informatie omtrent deze wegafsluitingen en 
routes wordt geplaatst op 
www.meierijstadherdenkt.nl/verkeersmaatregelen.
Meer informatie over Operatie Market Garden vindt u via: 
www.omg2019.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente 
Meierijstad, telefoon 14 0413.

DUURZAME HELDEN GEZOCHT!

Kent u een duurzame held of lokaal initiatief? Iemand die een 
compliment verdiend voor zijn of haar inzet aan een duurzaam 
Meierijstad? Laat het ons dan voor 15 september weten. Want 
eind september zetten wij iedere werkdag een lokale held in het 
zonnetje. Stuur een mail naar duurzaam@meierijstad.nl. Meer 
informatie kunt u vinden op 
www.meierijstad.nl/duurzaamheid/nieuws.

1 SEPTEMBER: START PILOT ONLINE VERGUNNING 
AANVRAGEN

 
Vanaf 1 september is het voor 
inwoners mogelijk om met het 
online programma BLITTS zelf 
een omgevingsvergunning aan te 
vragen. Het gaat dan om kleine 
bouwwerken zoals bijvoorbeeld 
een dakkapel, erfafscheiding, 
aanbouw of zonnepanelen. Door het voorwerk dat de aanvrager 
doet, kan de gemeente de vergunningaanvraag binnen 2 in plaats 
van de nu gebruikelijke 8 weken afhandelen. 
 
Pilot in De Bunders 
Om uit te proberen of dit voor alle partijen goed bevalt, draait de 
proef de eerste 5 maanden alleen in de wijk De Bunders.  
 
Hoe werkt BLITTS? 
Tijdens het aanvragen van een vergunning wordt de aanvrager 
door het beantwoorden van vragen door de regelgeving geleid. 
Het programma controleert ook of het bouwplan vergunningsvrij 
is. Aan het einde van de stappen komt er een voor getoetste 
aanvraag (inclusief tekening) uit, die snel en adequaat door de 
gemeente afgehandeld kan worden. Het gebruik van BLITTS is 
gratis. De aanvrager krijgt alleen een rekening voor de leges. 
Aanvragers voor de wijk De Bunders kunnen vanaf 1 september 
2019 hun vergunning aanvragen via 
https://meierijstad.vergunning.blitts.nl.  

BERICHT VAN ARRIVA: OMLEIDING BUURTBUS
LIJN 253 ERP VANAF MAANDAG 9 SEPTEMBER  

Vanaf maandag 9 september tot nader bericht gaat de gemeente 
Meierijstad beginnen aan de vervolgfase werkzaamheden N606 
door de kern van Erp. Hierdoor krijgt ook lijn 253 een gewijzigde 
omleiding waardoor de reguliere haltes Hoogstraat, Kerkstraat 
en Simeonshof in Erp vervallen. In Erp wordt de halte Hertog 
Janplein wel normaal aangedaan en aan de zijde van Keldonk 
kunnen reizigers in- en uitstappen bij de kruising Antoniusstraat 
– Hackerom. 

BESTEMMINGSPLAN TER INZAGE

Voor Boekelseweg 1 te Erp ligt een wijzigingsplan ter inzage 
voor het wijzigen van de grenzen van het agrarisch bouwvlak. 
Het wijzigingsplan ligt ter inzage van maandag 2 september 
tot maandag 14 oktober 2019 in het gemeentehuis in Veghel, 
gedurende openingstijden. 

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Veghels Buiten 
Kloostertuinen kavel 2 
(Herenakker 48) 

plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

De Heihoef 1/1A herbouwen van een bestaande 
woonboerderij

De Amert 405 bouwen van een 
vrachtwagenstalling en het 
vervangen van een luifel

Van der Lande laan 2 bouwen van een parkeergarage

Evenementenvergunning
Hoofdstraat 22 31 augustus 2019 

- 5 jaar platenzaak Wil’m
Evertsenstraat 5 21 en 22 september 2019 

Open dag Moskee en 
Turks Cultureel Festijn

Omgevingsvergunning
De Scheifelaar 15C bouwen van een woning en het 

aanleggen van een inrit
Hoogstraat 3 te Erp realiseren van een tweede inrit
Pentelstraat 41 te Erp vervangen van handelsreclame
Veghels Buiten 
Kloostertuinen kavel 2 
(Herenakker 48) 

plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

Kraanmeer 24 te Erp uitbreiden van het bedrijfspand 
en het huisvesten van 
arbeidsmigranten

Evenementenvergunning
centrum Veghel 13 t/m 18 september 2019 

kermis Veghel

VERDAGINGSBESLUITEN

Burgemeester 
Verheijenstraat 3 te Erp

realiseren van een carport

Hoogven 16A te Erp uitbreiden van een kantoor
Buitendreef ong., 
Hegakker ong., 
Herenakker ong. en 
Meltersakker ong. 

realiseren van 19 woningen met 
diverse bijgebouwen

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.
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