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NIEUWS UIT DE RAAD

Vragen over het Coronavirus

Welke informatie vind je waar
en wie kan je daarvoor bellen?

We worden als gemeente op dit moment hard getroffen door de
verspreiding van het Coronavirus. Onze gedachten gaan uit naar
onze inwoners die het virus niet hebben overleefd en wensen
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hun BENOEMING
naasten sterkte
het dragen van dit
enorme verlies. We
wensen diegene die inmiddels besmet zijn geraakt met het virus,
beterschap en een spoedig herstel toe.
De komende tijd zijn de vergaderingen van de gemeenteraad en
raadscommissies afgelast. Omdat onze regering in het kader van
de Corona maatregelen daartoe heeft opgeroepen, maar ook
omdat wij vinden dat iedereen aan het democratisch proces moet
kunnen
deelnemen,
ook ouderen
en/ of mensen die behoren tot
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risicogroepen.
De gemeenteraad is vaak een plaats voor debat waar we het
soms niet met elkaar eens zijn. Nu is het echter van belang dat
we eensgezind staan in het bestrijden van deze crisis.
Door onze ambtelijke organisatie en ons college wordt op dit
moment hard gewerkt om de crisis en alles wat hieruit voortvloeit
het hoofd te bieden. Daarnaast wordt zo veel mogelijk de
normale dienstverlening aan onze inwoners aangeboden. Wij
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college en ambtelijke organisatie
en complimenteren hen met hun enorme inzet.
We vragen u om de aanwijzingen en adviezen die bij de
bestrijding van het virus noodzakelijk zijn nauwgezet op te
volgen. Meierijstad zijn we samen en samen gaan we deze crisis
aanpakken!
Pas goed op elkaar en op u zelf. Wij hopen u, als de verspreiding
van het Coronavirus onder controle is, weer te zien in goede
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gezondheid.

Algemeen
Over o.a. onderwijs, werk en
maatregelen

Gezondheid
Voor gezondheidsgerelateerde
vragen en antwoorden
Kijk op RIVM.nl

Gezondheid in je
eigen regio
Over lokale voorzieningen,
opvang, dienstverlening per
gemeente/ dorp/stad. Wat
betekenen deze maatregelen
voor je dorp of stad?

Rijksoverheid.nl/coronavirus
Bel 0800-1351 (08:00 – 22:00)

Ziekten in je regio

Ernstige klachten

Over infectieziekten,
besmetting(sgevaar) en
gezondheid in de regio

Vragen over ernstige klachten,
zoals koorts (meer dan 38
graden Celcius) en je hoest of
ademt moeilijk

Bel de regionale GGD

Bel je eigen huisarts

Bel je eigen gemeente

De gemeenteraad van Meierijstad

INFORMATIE GRIFFIE
Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende
ONDERNEMEND MEIERIJSTAD
avonden weten? Hebt u vragen? Neem dan contact op met de
griffie (telefoon 14 0413 of e-mail griffie@meierijstad.nl).
Voor de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus
onderhouden we als gemeente contacten met de GGD, het RIVM
en de Veiligheidsregio Brabant Noordoost, waar onze gemeente
onderdeel van is. Op www.rivm.nl en www.rijksoverheid.nl vindt
u alle actuele en algemene informatie over het Coronavirus,
maar ook de meest gestelde vragen en antwoorden.

Over reisadviezen per land

Specifieke vragen
over reizen

Kijk op
Nederlandwereldwijd.nl

Over hulpvragen in het
buitenland. 24 uur per dag,
7 dagen per week

Reizen

Download Reisapp
Buitenlandse Zaken

Bel het ministerie van
Buitenlandse Zaken:
+31 247 247 247

Ondernemers

Luisterend oor

De Kamer van Koophandel
helpt ondernemers via het
KvK Coronaloket

Voor kwetsbare ouderen die
in quarantaine of
thuisisolatie zitten: Rode
Kruis Hulplijn

Kijk op kvk.nl
of bel het KvK-loket:
0800-2117

Bij acuut gevaar of spoed bel je het alarmnummer 112
GEMEENTE MEIERIJSTAD
Stadhuisplein 1

www.meierijstad.nl

5461 KN Veghel
tel: 14 0413
Voor storingen kunt u
bellen 14-0413

info@meierijstad.nl
@gemeentemeierijstad
@GemMeierijstad
@gemeentemeierijstad

Bel het Rode Kruis:
070 – 44 55 888

In verband met de actuele ontwikkelingen rondom het Coronavirus
zijn o.a. de volgende bijeenkomsten voor de komende periode
uitgesteld:
• 25 maart 	Bijeenkomst omgevingsvisie Meierijstad in de
regio
• 28 maart Q-cafe voor Q-koorts patiënten
• 29 maart Sportawards
• 31 maart Bijeenkomst omgevingsvisie agrarische sector
Het college hoopt op deze wijze een bijdrage te leveren aan het
indammen van het coronavirus.
Houd onze website www.meierijstad.nl/coronavirus in de gaten
voor de actuele stand van zaken.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
Van 23 maart t/m 7 april 2020 zijn de balies van Burgerzaken
beperkt geopend.
Veghel:	maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.30
uur en op donderdagavond van 17.00 uur
tot 20.00 uur.
Schijndel:	dinsdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en
woensdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.
Sint-Oedenrode: 	maandag van 8.30 uur tot 20.00 uur en
vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Heeft u een afspraak bij de gemeente en hebt u klachten als
verkouden, hoesten of koorts? Dan verzoeken wij u de afspraak
te verzetten.
Voor spoedaanvragen kunt u dagelijks in de ochtend en op
donderdagavond terecht in het gemeentehuis in Veghel.

GEEN PAPIERINZAMELING TOT EN MET 6 APRIL
In
verband
met
de
maatregelen rondom het
coronavirus wordt er tot en
met 6 april, geen oud papier
door de verenigingen in
gemeente
Meierijstad
ingezameld. Bewaar het
papier tot de volgende
inzameling, na 6 april. Dan
is het geen probleem om extra dozen, naast de papiercontainer,
aan te bieden. Heeft u geen papiercontainer? Bewaar het papier
dan droog tot aan het volgende inzamelmoment ná 6 april. Wij
realiseren ons dat dit ongemak met zich meebrengt, maar wij
vragen uw begrip hiervoor.
Het huishoudelijk afval (GFT, restafval en PMD) wordt in
Meierijstad wel gewoon opgehaald op de dag die u gewend bent.
Door Corona-maatregelen kan het iets langer duren. Hou er
rekening mee dat de inzamelaar pas wat later op de dag in uw
straat komt. Haal daarna uw container alstublieft weer van de
straat.
Voor vragen kunt u contact opnemen met
afval@meierijstad.nl.

SPORT AWARDS MEIERIJSTAD WORDEN TOT NADER
TE BEPALEN MOMENT UITGESTELD
In lijn met de besluiten van de regering en de adviezen van
NOC*NSF rondom het coronavirus, kunnen
de Sport Awards Meierijstad op 29 maart niet
doorgaan, en worden tot een nader te bepalen
moment uitgesteld. Wij hopen dit jaar op een
later moment onze sporters op passende wijze
te kunnen huldigen.

STEL UW BEZOEK AAN DE MILIEUSTRAAT UIT
Veel inwoners gebruiken de
tijd die ze (noodgedwongen)
thuis zijn, om de schuur
of zolder op te ruimen.
Dat leidt tot drukte bij
onze milieustraten. De
veiligheid voor u en voor
onze medewerkers komt dan in gevaar. Daarom verzoeken we
u dringend:
• Kom alleen als het echt noodzakelijk is
• Sorteer uw spullen thuis al voor
• Laat uw kinderen thuis
• Kom alleen
• Houd afstand van elkaar, minimaal 1,5 m
• Geen toegang als u verkouden bent of hoest
• Schud geen handen
En houdt u aan alle voorschriften en instructies ter plaatse.

TER INZAGE BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED
VEGHEL, WIJZIGINGSPLAN LAGE BIEZEN 1
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, wijzigingsplan
Lage Biezen 1’, zoals dit door het college op 11 februari is
vastgesteld, ligt van 24 maart 2020 tot 5 mei 2020 voor een ieder
ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 te Veghel, gedurende
openingstijden. Tevens is het bestemmingsplan ‘Buitengebied
Veghel, wijzigingsplan Lage Biezen 1’ online raadpleegbaar op:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt op deze site zoeken op
adres Lage Biezen 1.
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Veghel, wijzigingsplan Lage
Biezen 1’ maakt het splitsen mogelijk van een cultuurhistorisch
waardevolle boerderij op het adres Lage Biezen 1 in Veghel.

Samenwerkingsformulier
Hoe kunnen we gebruik maken van elkaars materialen,
dienstverlening of kennis? We vernemen graag uw vraag of
aanbod. Vervolgens gaan we vanuit POM, samen met de
gemeente en andere partijen in ons brede netwerk aan de slag
om te kijken of we vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen
of het antwoord op jouw vraag kunnen geven. Vul daarvoor het
formulier in op de pagina samenwerkingsformulier. We nemen
dan zo spoedig contact met je op.
Kijk op www.pom.nl/samenwerking wat er al door andere mensen
ingevuld is. Staat er iets tussen waar je mee kunt helpen? Vul dan
ook het formulier in. Dan zorgen wij ervoor dat jullie met elkaar
in contact komen.

AANGEPASTE DIENSTREGELING ARRIVA
In verband met het
Coronavirus rijden de
bussen van Arriva in
Brabant
vanaf
19
maart een aangepaste
dienstregeling.
De
aangepaste
dienstregeling
is
vergelijkbaar met de
dienstregeling zoals deze tijdens de vakantieperiode geldig is.
Boven op de aangepaste dienstregeling rijden in Meierijstad en
omgeving de volgende bussen niet:
• Buurtbus 253 Boerdonk-Keldonk-Erp-Veghel
• Buurtbus 204 Best-Sint-Oedenrode-Boxtel-Schijndel
• Scholierenlijn 644 Veghel-Schijndel-Boxtel
• Scholierenlijn 654 Den Bosch-Schijndel-Sint-OedenrodeEindhoven
De aangepaste dienstregeling is vanaf donderdag 19 maart
zichtbaar in de reisplanner op www.arriva.nl.
Plan uw reis niet te vroeg van te voren, tot een uur voor
vertrek kunnen er eventueel nog aanpassingen plaatsvinden.

GEMEENTE MEIERIJSTAD VERSTUURT TOT EN MET
31 JULI 2020 GEEN NIEUWE AANSLAGBILJETTEN
Het kabinet heeft maatregelen genomen om de verspreiding
van het nieuwe coronavirus te beperken. Hierdoor zijn er
huishoudens en bedrijven die minder of geen inkomsten hebben
de komende tijd. Het college van burgemeester en wethouders
wil de inwoners van Meierijstad graag tegemoet komen en heeft
daarom een aantal maatregelen genomen.
Uitstel van betaling tot 31 juli 2020
Alle bedragen die nu nog open staan en waarvoor u geen
volmacht voor automatische incasso heeft gegeven, hoeven nu
pas 31 juli 2020 betaald te zijn. Dat geldt voor het aanslagbiljet
2020 dat u eind februari heeft ontvangen. Maar het geldt ook voor
aanslagbiljetten, aanmaningen of dwangbevelen die u eerder al
ontvangen heeft.
Verruimde betalingsregeling
Kunt u het bedrag dat u nog moet betalen niet voor 31 juli 2020
betalen? En heeft u geen automatische incasso? Neem dan
contact met de gemeente op voor een betalingsregeling. Bel naar
0413-381030 of mail naar belastingen@meierijstad.nl.
Automatische incasso wordt ook voor maart en april opgeschort
Heeft u een automatische incasso? Dan schrijft Meierijstad het
eerste maandelijkse bedrag eerst eind mei van uw rekening af.
De automatische incasso loopt daarna tot en met februari 2021
door.
Vier maanden geen nieuwe aanslagbiljetten, aanmaningen
en dwangbevelen
Tot en met 31 juli 2020 verstuurt Meierijstad geen nieuwe
aanslagbiljetten. Meierijstad verstuurt in deze periode ook geen
aanmaningen en dwangbevelen.

DE KRACHT VAN SAMENWERKING
De kracht van ondernemend Meierijstad is samenwerking. Er zijn
bijvoorbeeld bedrijven die op dit moment minder of geen (flex)
personeel nodig hebben, maar er zijn ook bedrijven die door
ziekte van personeel of anderszins juist behoefte hebben aan
extra (flex)personeel. Ook zijn er bedrijven die materialen voor
de medische hulpverleners doneren. Laten we kijken of we elkaar
kunnen helpen! Door het invullen van het samenwerkingsformulier
willen we Vraag & Aanbod bij elkaar brengen.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGSAANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Lambertshoeve
ongenummerd (kavel 9)
div. locaties te Veghel
en Erp
Het Melven 2A
Boterweg 32 te Erp
Bolst ongenummerd te
Erp
Kruigenstraat 3

bouwen van een woonhuis
plaatsen van 9 bovengrondse
textiel containers
aanleggen van een zwembad
herinrichten van een
groepsaccommodatie
plaatsen van een tijdelijke woonunit
aanleggen van peilgestuurde
drainage

De Regge 1 t/m 28
(even oneven) De Niers
1 t/m 21 (oneven)
renoveren van gevels en daken van
Maasstraat 2 t/m 14
(even) Lingestraat 25 t/m 104 rijwoningen
53 (oneven) Waalstraat
1 t/m 85 oneven
Evenementenvergunning
Julianapark
Dobbelsteenplein 1
Hertog Janplein 20 te
Erp
Kern Zijtaart
Div locaties te Eerde

27 t/m 31 augustus circus freiwald
27 en 28 juni 2020 - Gekko’s Sport
on the Beach
19 tot en met 21 juni 2020 - Zand
en zo
20 juni 2020 MTB Streetrace
Zijtaart
5 en 6 september 2020 Beleef
Bevrijd Eerde

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Barbarahoeve 15 t/m 20
De Amert 604
De Beeke 4 te Erp
De Heihoef 1 A

De Heihoef 1

Willibrordushoek 1

bouwen van 6 woningen
uitbreiden van een bedrijfspand
bouwen van een bedrijfspand
herbouwen van de linker helft
van een woonboerderij en het
aanleggen van een uitweg
herbouwen van de rechter helft
van een woonboerderij en het
aanleggen van een uitweg
kappen van 3 populieren

Evenementenvergunning
Heesakker 12 te Erp
Dobbelsteenplein 1
Hertog Janplein 20 te
Erp

10 mei 2020 - Kofferbakverkoop
Moederdag Cv de Lindefluiters Erp
Dobbelsteenplein 1 te Veghel
19 tot en met 21 juni 2020 - Zand
en zo

VERDAGINGSBESLUITEN
Melisselaar 1

hernieuwen van basisschool de
Uilenbrink

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
Bussele 18A te Erp

onderhouden en repareren van
auto’s

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.

