
TERUGKIJKEN RAADSVERGADERING 6 FEBRUARI

Bent u benieuwd hoe de vergadering is verlopen en welke 
besluiten er genomen zijn? U kunt de vergadering terugkijken via 
www.meierijstad.nl/videoregistraties
Bij het terugkijken, kunt u kiezen voor automatische ondertiteling.

AGENDACOMMISSIE 13 FEBRUARI

De agendacommissie stelt de vergadercyclus van maart vast. De 
voorlopige agenda’s van de commissies (5 maart) en de raad 
(19 maart) en de beeldvormende avond (2 april) worden hier 
besproken en vastgesteld. De vergaderstukken zijn te vinden op 
de gemeentelijke website. Let u er op dat het om concepten gaat. 
Wijzigingen zijn niet uit te sluiten.  

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? 
Kijk dan bij de vergaderstukken op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender

BEELDVORMENDE AVOND 20 FEBRUARI

Op het programma staat:

•  Presentatie burgerinitiatief gebiedsvisie Kinderbos 
Cathalijne Rijsingen 
Hoe ziet de visie op de inrichting van het KCR-gebied er uit? 
Hoe is het participatieproces ingericht? Hoe grijpt dit vooruit 
op de Omgevingswet?

•  Preventie alcohol en drugs
 Wat houdt het IJslandse preventiemodel in? Welke 

mogelijkheden zijn er om het alcohol- en drugsgebruik onder 
jongeren terug te brengen?

•  Inzet politie en boa’s
Hoe zit het met de politiesterkte, de prioritering en de keuzes 
die gemaakt moeten worden? Hoe zien de werkzaamheden 
van de boa’s er uit? Hoe zit het met de prioritering?

Inspreken
Wilt u op één van deze onderwerpen of een ander onderwerp 
inspreken? Neem dan contact op met de griffie 
(e-mail griffie@meierijstad.nl of tel. 14 0413). 
Aanmelding is mogelijk tot 19 februari 12.00 uur. De spreektijd is 
maximaal vijf minuten per inspreker. 

BIJWONEN VAN VERGADERINGEN / LIVE STREAM

Wilt u een vergadering bijwonen? U bent van harte welkom. Alle 
vergaderingen zijn openbaar en in het bestuurscentrum van 
Meierijstad, Burg. Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode. Aanvangstijd 
is 19.30 uur. 

U kunt de vergaderingen ook thuis live volgen via de livestream 
(m.u.v. agendacommissie) www.meierijstad.nl/videoregistraties. 
De vergaderingen zijn ook achteraf terug te kijken. 

Vergaderdata in de komende periode:
13 februari      : Agendacommissie
20 februari      : Beeldvormende avond
5 maart           : Commissievergaderingen
19 maart         : Raadsvergadering

BRIEF AAN DE GEMEENTERAAD

Hebt u een boodschap voor de gemeenteraad? Stuur dan een 
mail naar griffie@meierijstad.nl of per post naar Gemeente 
Meierijstad t.a.v. de griffie, postbus 10.001, 5460 DA Veghel. 
Uw brief wordt geplaatst op de lijst van ingekomen stukken voor 
de vergadering van de gemeenteraad. Vanwege de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebeurt dit zonder 
vermelding van persoonlijke gegevens. Om diezelfde reden 
wordt de brief ook niet op de website geplaatst. 

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).

DOE UW UPDATES

Heeft u ook een ‘slim’ apparaat in huis, zoals slimme speakers, 
smart-tv, printer of een slimme deurbel? Dat maakt het dagelijkse 
leven gemakkelijker, maar ook kwetsbaarder. Al deze apparaten 
zijn verbonden met internet. Voor internetcriminelen zijn deze 
slimme apparaten daarom een makkelijke ingang om in te breken 
op ons netwerk. In onze huizen dus eigenlijk. En zo kunnen ze 
bij privégegevens komen of apparaten kapot maken. Software 
updates zorgen ervoor dat slimme apparaten veilig blijven. Dus 
doe op tijd uw updates. U kunt hier meer over lezen op 
www.veiliginternetten.nl/doejeupdates.

BASISSCHOOL DE VIJFMASTER UIT VEGHEL 
WINT MET DE ZWERFAFVAL-FOTOWEDSTRIJD

Op 6 februari kreeg groep 8 van basisschool De Vijfmaster 
in Veghel de grote prijs van de zwerfafval-fotowedstrijd, de 
Meccanoid Robot, uitgereikt door wethouder Harry van Rooijen. 
De school nam deel aan één van de gratis gastlessen, verzorgd 
door een afvaldeskundige. Hierbij gingen zij ook de buurt in om 
deze schoner te maken. Ze turfden wat ze tegenkwamen en dat 

waren maar liefst 1.537 stuks zwerfafval! Ze troffen vooral veel 
plastic materiaal en sigarettenpeuken aan. Met hun fotocollage 
van deze opschoonactie wonnen ze de fotowedstrijd die 
onderdeel was van de gastles.

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN CARNAVAL

Tijdens de carnaval zijn er gewijzigde openingstijden: 
De dienstverleningscentra zijn op maandag 24 en 25 
februari gesloten. Op dinsdag 25 februari is alleen het 
dienstverleningscentrum in Veghel tussen 9.00 en 10.00 uur 
geopend voor aangiften geboorten en overlijden. Ook is de 
gemeente dan telefonisch bereikbaar. De milieustraten in Veghel 
en Schijndel zijn beiden dagen gesloten. De milieustraat in Sint-
Oedenrode is tijdens deze dagen wel geopend tussen 12.30 en 
16.30 uur.

FILMFESTIVAL VOOR VRIJWILLIGERS
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Zet jij je in als vrijwilliger binnen de gemeente Meierijstad? 

Meld je aan voor een gratis bioscoopbezoek! 

Voor meer informatie ga naar www.meierijstad.nl/vrijwilligersdag 

of bel 14 0413.

ZONDAG 15 MAART IN THEATER 
DE BLAUWE KEI (CHV NOORDKADE) IN VEGHEL



DOET U MEE MET WALKING SPORTS?

Speciaal voor de senioren in Meierijstad is er Walking Sports. 
Walking Sports is een sociale bewegingssport op een lager 
tempo waarbij gewerkt wordt aan kracht, evenwicht en geheugen. 
De gemeente werkt hierin samen met PSV Foundation om 
Walking Sports in Meierijstad mogelijk te maken en te stimuleren.
We hebben op dit moment drie vormen van Walking Sports.

Walking Football
•  Sint-Oedenrode, Sportpark vv Rhode, elke dinsdagmiddag 

van 13.30 – 15.30 uur
•  Schijndel, Sportpark sv Avanti’31, elke donderdagochtend 

van 9.30 – 11.30 uur

Walking Korfbal 
•  Schijndel (Wijbosch), Sportpark ’t Braakske, elke 

woensdagochtend van 9.30 – 11.30 uur

Walking Hockey
•  Schijndel, Sportpark HC de Hopbel, elke vrijdagochtend van 

9.30 – 11.30 uur

Het programma
De wekelijkse twee uurtjes Walking Sports bestaat uit allereerst 
een half uurtje met elkaar koffiedrinken. Daarna heeft u de tijd om 
u om te kleden. Buiten krijgt u vervolgens minimaal drie kwartier 
diverse bewegingsoefeningen met of zonder bal. Uiteraard 
onder leiding van een bevoegde coach. Het laatste half uur 
wordt besteed aan uw favoriete ‘Walking sports’, zoals voetbal of 
hockey. Uiteraard is genoeg tijd voor gezelligheid in de vorm van 
een kop koffie en wellicht een derde helft.

Interesse?
Heeft u interesse om deel te nemen aan Walking Sports, stuur 
een e-mail naar hvanalebeek@meierijstad.nl. Aanmelden mag 
maar is niet perse nodig. Wilt u meer informatie, bel dan 0413-
381141.

GEZOCHT: BEDRIJVEN VOOR MEIERIJSTAD ON STAGE

Op 4 maart wordt het Beroepenfeest ‘VMBO On Stage’ 
voor leerlingen van het Fioretti College en het Elde College 
georganiseerd. 
Leerlingen en bedrijven en beroepsbeoefenaren gaan met 
elkaar in gesprek om elkaar te leren kennen en de toekomstige 
mogelijkheden wederzijds te verkennen.
Het lukt veel leerlingen om deze relaties te onderhouden. Dit 
levert hen nieuwe  stageplaatsen op en zelfs dienstverbanden 
tijdens of na de vervolgopleiding. 
Inmiddels hebben zich ruim 100 bedrijven/beroepsbeoefenaren 
aangemeld, maar we streven naar een deelname van 200 
bedrijven/beroepsbeoefenaren. Dus wilt u ook investeren in de 
toekomst van uw bedrijf of beroep? Meldt u dan aan en stuur een 
e-mail naar mail@meierijstadonstage.nl. 

Voor bedrijven/beroepsbeoefenaren is deelname kosteloos. De 
tijdsinvestering voor bedrijf/beroepsbeoefenaar is ongeveer 20 
uur. Meer informatie vindt u op www.meierijstadonstage.nl.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning
Iepenlaan 4 kappen van 7 bomen
Boerdonksedijk 42 te 
Erp

milieu neutraal wijzigen van een 
bedrijf

Sluisstraat 10 plaatsen van een dakkapel
ter hoogte van Dhr. 
Schaepmanlaan 15 t/m 
33  

kappen van 7 Acacia’s

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN 
VOOR BEDRIJVENTERREINEN IN VEGHEL EN ERP

Meierijstad is weer een stukje veiliger; bedrijventerreinen De 
Amert, Dorshout, de Dubbelen en Doornhoek  in Veghel en 
Molenakker in Erp ontvingen op 6 februari opnieuw het Keurmerk 
Veilig Ondernemen Continu Samenwerken (KVO). De uitreiking 
vond plaats bij van Leiden Interieur B.V. in Veghel.

Burgemeester Kees van Rooij reikte het certificaat uit aan de 
werkgroep KVO die nauw samenwerkt met Vitaal Bedrijvig 
Veghel, ondernemers van de bedrijventerreinen Veghel (De 
Amert, Dorshout, De Dubbelen en Doornhoek), ondernemers 
bedrijventerrein Molenakker Erp, politie, brandweer en gemeente 
Meierijstad. 

Deze partijen hebben de afgelopen jaren intensief en optimaal 
samengewerkt aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein, 
waardoor het certificaat opnieuw verdiend is.

Wat houdt het KVO in? 
Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is het Keurmerk 
Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Het KVO helpt de 
betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, 
criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Met maatregelen 
zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, 
georganiseerd toezicht en brandpreventie zorgen de partijen 
voor een schoon, goed onderhouden en veiligere omgeving.  
Doel van de KVO werkgroep is om het keurmerk Veilig 
Ondernemen Continu Samenwerken te verlengen en te borgen. 
De werkgroep komt een aantal keer per jaar bij elkaar o.a. met 
een gezamenlijke schouw.

Om de situatie van de bedrijventerreinen op het gebied van 
Schoon, heel & veilig voor de hercertificering te onderzoeken is 
gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen: 
•  Enquête resultaten najaar 2019; 
•  Incidentencijfers en meldingenoverzichten van Gemeente, 

Politie en Brandweer; 
•  Evaluatieverslagen van gemeente, politie, brandweer en 

ondernemers van bedrijventerreinen.

HEEFT U EEN LEUK IDEE VOOR DE INWONERS 
VAN MEIERIJSTAD? 

Maak gebruik van het nieuwe ideeënfonds!
Het ‘nieuwe ideeën’ fonds is in het leven geroepen om waardevolle 
ideeën financieel te ondersteunen. Inwoners uit de gemeente 
Meierijstad kunnen hiervoor innovatieve ideeën en/of ideeën op 
het terrein van participatie indienen bij de gemeente. 
Ideeën komen in aanmerking voor een éénmalige subsidie 
van maximaal 50% van de totale kosten. De subsidie 
bedraagt maximaal € 10.000,-. 

Voor het indienen van initiatieven gelden onderstaande 
spelregels. Deze zijn bedoeld om richting te geven en zijn zo 
geformuleerd dat er ruimte is bij het indienen van de initiatieven.
•  Alleen inwoners van Meierijstad kunnen een aanvraag 

indienen.
•  Het initiatief mag betrekking hebben op onderzoek, 

experimenteren en/of uitvoeren van een pilot.
•  Het initiatief heeft een maatschappelijk doel en betrekking op 

een groep van mensen.
•  Het initiatief wordt opgezet voor een groep van inwoners 

binnen gemeente Meierijstad.
•  Het is een pré als onderwijsinstellingen, overheid en 

ondernemers betrokken worden in het idee of initiatief.
Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.meierijstad.nl/ideeenfonds.

Evenementenvergunning
Van Vlas en Graan naar 
Noordkade 

2 en 3 juni  - Gala Fioretti College 
en Zwijsen College

Centrum van Erp 7 juni  Wielerronde van Erp

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Hoek 13 te Erp splitsen van een boerderij
Heuvel 11A isoleren van een dak en het 

vervangen van de dakpannen
De Boekt 20 bouwen van een 

winkelwagenstalling
Zeven Eikenlaan 28 realiseren van een carport

Speelautomaten aanwezigheidsvergunning
Bolkenplein 3A café Bertjuhs
H. Hartplein 24 café VIP’s

Evenementenvergunning
Noordkade 20 en 21 februari  - Vudel
De Roost 7A te Erp 3 t/m 5 april - Grastreffen
Willibrordushoek 14 28 juni Paardencoachcongres 

2020

Ontheffing afwijken openingstijden
De Wasaa 11 te Erp Doele Concordia Welvaren
Den Uil 3 te ErpR KVV Erp
Veerstraat 7 te Erp RKSV Boerdonk
Prins Willem Alexander 
Sportpark 30  

Veghelse Mixed Hockeyclub Geel 
Zwart

De Bresser 27  Voetbalvereniging Oranje Wit

VERDAGINGSBESLUITEN

Dorshout 31 bouwen van een nieuwe loods
De Amert 604 uitbreiden van een bedrijfspand

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.

Burgemeester Van Rooij reikte het certificaat uit aan de 
Werkgroep KVO 

MijnGemeente app
Ziet u een mankement in uw 

woonomgeving? 
Geef het gemakkelijk met uw 

smartphone door. 
Download de gratis MijnGemeente app.

Voorbeelden van meldingen die u met de 
app kunt doen 

• een losliggende stoeptegel
• kapotte verlichting
• zwerfvuil
• vernielingen aan vuilnisbakken of      

(verkeers)paaltjes
• een verstopte straatput
• stankoverlast

Samen zorgen we er zo voor dat de open-
bare ruimte van gemeente Meierijstad 
schoon, heel en veilig blijft.

Locatie
Met uw smartphone geeft u de locatie, 
omschrijving en persoonlijke gegevens 
met een paar simpele handelingen door.

Foto
U kunt een foto meesturen en de locatie via 
uw telefoon doorgeven. De gemeente kan zo 
sneller en beter reageren op meldingen over 
de woonomgeving.

Reactie
Wijzigt de status van de melding? 
Dan ontvangt u een email.

Download de app
De app is beschikbaar voor Android en Apple. 
Voor het doen van een melding hoeft u alleen 
de eerste keer uw persoonsgegevens in de app 
in te voeren.


