
Wat mag er in?
PMD staat voor plasticverpakkingen, metaalverpakkingen en 
drankkartons. Metalen verpakkingen die in de zak mogen, zijn 
bijvoorbeeld conservenblikken, blikjes van frisdrank of bier, 
waxinelichtcupjes, afdekfolies en aluminium schaaltjes. 

Wat mag er niet in?
Lege verfblikken, lege chipszakken en lege spuitbussen 
(bijvoorbeeld verf, ovenreiniger, deo en haarlak) mogen niet in 
de PMD zakken, maar moeten bij het restafval. Vul lege blikken 
niet met ander afval, zoals plastic. Dat maakt het lastiger om het 
blik te recyclen.

Afval scheiden loont
Met het inzamelen van plastic, metalenverpakkingen en 
drankkartons bij elkaar, verwachten we dat het aantal afgekeurde 
zakken minder wordt. Ook wordt het restafval aanzienlijk minder 
en dat is ook goed voor uw portemonnee. Restafval wordt 
namelijk verbrand en dat kost geld, terwijl het PMD gerecycled 
wordt en geld oplevert.  

WAT VINDT U VAN HET VERKEER EN 
VERVOER IN MEIERIJSTAD?

Wij vragen inwoners, werknemers, bezoekers en scholieren naar 
hun mening over verkeer en vervoer in Meierijstad. We willen 
namelijk bepalen waar we de komende jaren op in moet zetten om 
de mobiliteit in Meierijstad op orde te hebben. Want een goede 
mobiliteit maakt onze gemeente bereikbaar en aantrekkelijk voor 
inwoners, bezoekers en bedrijven. Daarom willen we van te 
voren zoveel mogelijk mensen horen welke thema’s zij voor de 
toekomst belangrijk vinden en welke knelpunten ze ervaren. Met 
alle opgehaalde informatie maken we een nieuwe mobiliteitsvisie.

Vul de enquête vóór 1 februari in en geef aan wat jij belang-
rijk vindt!
Iedereen die in Meierijstad woont, werkt, naar school gaat of een 
bezoek brengt kan nog tot 1 februari meedoen aan de enquête 
op www.meierijstad.nl/mobiliteit.
Een papieren exemplaar van de enquête is verkrijgbaar in het 
Stadhuis in Veghel, en bij de balies van het bestuurscentrum in 
Sint-Oedenrode en het Spectrum in Schijndel. 

Mobiliteitsvisie
De mobiliteitsvisie gaat over veel verschillende onderwerpen: 
auto, fiets, voetgangers, parkeren, openbaar vervoer, 
knooppunten, leefbaarheid, verkeersveiligheid, positieve 
gezondheid, duurzame mobiliteit, slimme mobiliteit gedrag en 
toegankelijkheid. Eind 2020 willen we de concept-visie aanbieden 
voor de inspraak.

UITNODIGING STARTERSONTBIJT
 
Ondernemers zijn nodig om de motor van onze economie 
draaiende te houden en vanuit deze gedachte geven wij nieuwe 
ondernemers in Meierijstad een warm welkom! Wij geloven in 
de kracht van samenwerken en kennisdelen.Daarom nodigen we 
alle in 2019 gestarte ondernemers van harte uit voor het jaarlijkse
startersontbijt.

Dit ontbijt vindt plaats op woensdag 12 februari in De Afzak-
kerij, Verlengde Noordkade 10-12 in Veghel.

Tijdens dit ontbijt kunt u informeel kennismaken met collega 
starters uit de gemeente Meierijstad en met het projectteam van 
Startersnetwerk Meierijstad.

kinderen ervaren hoe het is om in een grote vrachtwagen te 
zitten.
In de vrachtwagen leerde de kinderen wat een chauffeur wel 
en niet kan zien en wat de gevaren van een dode hoek zijn. De 
kinderen kijken terug op een leuke en nuttige dag.

NU OOK GEMEENTE MEIERIJSTAD OP MIJNOVERHEID

Via MijnOverheid.nl kunt u vanaf nu ook berichten van de 
gemeente Meierijstad ontvangen. 
Zodra u bent ingelogd met uw DigiD kies dan bij ‘selecteer 
organisaties’ gemeente Meierijstad. 

Als u dit vóór 10 februari 2020 doet, dan heeft u de mogelijkheid 
om het aanslagbiljet 2020 vanaf eind februari digitaal in te zien bij 
MijnOverheid. U kunt via MijnOverheid ook de betaling via Ideal 
doen. Dit jaar ontvangt u ook nog altijd een papieren versie van 
het aanslagbiljet per post.

VANAF 1 FEBRUARI: BLIK EN ANDERE METALEN 
VERPAKKINGEN BIJ HET PLASTIC AFVAL

Blik en andere metalen verpakkingen mogen vanaf 1 februari 2020 
worden ingeleverd in de zakken voor plastic en drankkartons. 
De ophaaldagen blijven hetzelfde en zijn terug te vinden op de 
afvalwijzer app of via www.mijnafvalwijzer.nl. 

Huidige voorraad zakken worden opgemaakt
Uit duurzaamheidsoverwegingen wordt de huidige voorraad 
PD-zakken eerst opgemaakt, ook al kloppen de opschriften niet 
meer. Daarna komen er op alle afhaalpunten nieuwe PMD-zakken 
(Plasticverpakkingen, Metaalverpakkingen, Drankkartons), waar 
de juiste instructies en tips op vermeld staan.

Dit startersnetwerk is een samenwerking van gemeente, 
Rabobank en Platform Ondernemend Meierijstad (POM).
Wij zorgen voor een lekker ontbijt, energie en een leuk programma 
met cabaretière Christel de Laat.

Komt u ook?
Meldt u zich voor 1 februari aan via starters@pom.nl. Vergeet 
hierbij niet om uw bedrijfsnaam en contactgegevens te vermelden.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Vlasven 4 t/m 9  
Ketelven 10 t/m 15 
Mergelven 10 t/m 16

bouwen van 19 woningen

Bolkenplein 6 vervangen van kozijnen aan 
voorgevel

De Scheifelaar 3 verplaatsen van woonhuis en 
aanleggen uitrit

Dorshout 33 verleggen van een inrit
Burg. de Kuijperlaan 11 plaatsen van een dak serre schuin 

dak
Spoorven 507 verlengen van bestaande garage

Evenementenvergunning
Centrum Boerdonk 21 t/m 23 augustus - Dorpsfeest 

Boerdonk/Buffelrun

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Marshallweg 8 uitbreiden van een bedrijfshal
De Eeuwsels 6A bouwen van een woning en het 

aanleggen van een inrit
De Haag 12A bouwen van een woonhuis
Past. van Haarenstraat 
51 

kappen van een Notenboom

Evenementenvergunning
Nicodemuspad en 
Bernhardstraat 

2 mei - 100-jarig bestaan 
Oranjewijk

Markt te Veghel 21 t/m 25 februari  - Carnaval 2020

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING

Plevierdonk 6 verplaatsen van de tweede oprit

VERDAGINGSBESLUITEN

Molentiend 41 te Erp 
(kavel 1)

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een uitweg en het 
kappen van een boom

Molentiend 45 te Erp 
(kavel 3)

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een uitweg

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Noordkade 1 en 2 wijzigen van de gebruiksfunctie van 
een horecagebouw

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.


