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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

TERUGKIJKEN BEELDVORMENDE AVOND 18 MEI 

Bent u benieuwd hoe de beeldvormende avond over 
zwembadvoorzieningen is verlopen? U kunt de beeldvormende 
avond terugkijken via www.meierijstad.nl/videoregistraties.
Bij het terugkijken, kunt u kiezen voor automatische ondertiteling.

AGENDACOMMISSIE 28 MEI  

De agendacommissie vergadert op 28 mei en bepaalt wat 
er tijdens de beeldvormende avond (3 september), in de 
commissies (11 juni) en in de raadsvergaderingen (25 juni en 2 
juli) besproken wordt. In de agendacommissie zitten alle fracties 
(1 lid per fractie). De vergaderstukken zijn vanaf 21 mei te vinden 
op www.meierijstad.nl/vergaderkalender. 
Let u er op dat het om concepten gaat. Wijzigingen zijn niet 
uitgesloten. 

BEELDVORMENDE AVOND 4 JUNI

Op het programma staat:

• Inclusie: iedereen kan meedoen
Schets van de stand van zaken 
programmalijn inclusie, incl. de 
lokale inclusie agenda. Nadien 
licht de Stichting Toegankelijkheid 
Meierijstad haar activiteiten toe 
en volgt het verhaal van een 
ervaringsdeskundige uit Meierijstad. 

• Transitievisie Warmte (TVW)
In lijn met het Klimaatakkoord moet elke gemeente eind 2021 een 
TVW hebben vastgesteld. Wat houdt de TVW precies in? Welke 
keuzes zijn te maken? Hoe ziet het (participatie)proces er uit? 
Hoe verder?

• Ontwerp omgevingsvisie
Hoe ziet de concept ontwerp omgevingsvisie er uit? 
Welke gebiedskenmerken, uitgangspunten, afwegingen en 
randvoorwaarden zijn hierin opgenomen? Hoe nu verder?

Wilt u inspreken?
Neem dan contact op met de griffie (e-mail griffie@meierijstad.
nl of tel. 14 0413). Aanmelding is mogelijk tot 3 juni, 12.00 uur. De 
spreektijd is maximaal vijf minuten per spreker.
Ondersteuning van de inspreekbijdrage met schriftelijk materiaal 
is mogelijk. Dit is vooraf toe te sturen naar de griffie. De griffie 
zorgt voor verspreiding onder de raads- en commissieleden. 

Wist u dat?
U tijdens de beeldvormende avond ook kunt inspreken op 
onderwerpen die niet op het programma staan? Wilt u meer 
hierover weten? Neem dan contact op met de griffie. 

VERGADERSTUKKEN

Wilt u meer over de vergaderstukken weten? 
Kijk dan bij de vergaderstukken op 
www.meierijstad.nl/vergaderkalender
De stukken zijn ook via een gratis app te raadplegen. 
Wat moet u hiervoor doen?
•  Download de app iBabs Pro
•  Login met site: meierijstad
•  Gebruikersnaam: burger
•  Wachtwoord: burger

Vergaderdata in de komende periode
28 mei  : Agendacommissie
4 juni    : Beeldvormende avond 
11 juni  : Commissievergaderingen
23 juni  : Gezamenlijke commissievergadering REB/M&M
25 juni  : Raadsvergadering
2 juli     : Raadsvergadering (extra)

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 gemeentelijke website geplaatst. 

INFORMATIE GRIFFIE

Wilt u meer over de raad, commissies en beeldvormende avonden 
weten? Kijk eens op de gemeentelijke website www.meierijstad.
nl Daar vindt u informatie over de gemeenteraad, raadsleden, 
burgercommissieleden, raadsbijeenkomsten, uitzendingen 
raadsbijeenkomsten etc.
Hebt u vragen? Neem dan contact op met de griffie, telefoon 14 
0413 of e-mail griffie@meierijstad.nl.

UPDATE EIKENPROCESSIERUPS 2020 

De eerste eikenprocessierupsen met brandharen zijn weer 
aanwezig. Dat vraagt extra oplettendheid als u zich in de buurt 
van eiken begeeft. Algemeen geldt dat elk contact met de rupsen 
en resten ervan vermeden moet worden. Zorg bij een bezoek 
aan een (natuur-)gebied met eikenprocessierupsen voor goede 
bedekking van de hals, armen en benen. Zo kunt u zelf de kans 
op klachten flink verkleinen.

De rupsen zijn nog klein en zitten op dit moment nog vooral 
verspreid in de toppen van de eikenbomen. Het wegzuigen van 

de rupsen is daardoor vrijwel onmogelijk. De komende week 
zullen de rupsen verder groeien steeds vaker ook op de stam 
te zien zijn. De nesten worden steeds meer zichtbaar. Vanaf dat 
moment start de gemeente met het wegzuigen van de rupsen. 
Op www.meierijstad.nl/epr kunt u zien welke gebieden hierbij de 
hoogste prioriteit hebben.

MEIERIJSTAD MAAKT METERS IN DUURZAAMHEID

Meierijstad maakt meters als het gaat om 
duurzaamheid. In de periode van 6 mei tot en 
met 10 juni besteden we iedere week aandacht 
aan de activiteiten die we doen op gebied van 
duurzaamheid. Deze week aandacht voor:  
Gemeentelijke gebouwen
 
Gebouwen waar onderhoud of renovatie nodig 
is, maken we meteen duurzaam. Dat is eind 2018 
afgesproken in de gemeenteraad. Zo gaan we 
bijvoorbeeld in 2020 aan de slag met het 
gildegebouw in Schijndel en sporthal ’t Ven 
in Veghel.
Ook leggen we zonnepanelen of maken we 
groene daken. Op elf gebouwen van de 
gemeente Meierijstad liggen al zonnepanelen. 
In 2019 kwam daar de gemeentewerf in Schijndel 
bij. Daar opende Energiecoöperatie Meierijstad 
een tweede zonnepark met 220 panelen. 
De komende jaren komen er nog meer zonnepa-
nelen bij op onze gebouwen. Ook sportclubs en 
andere verenigingen zijn bezig om zonnepanelen 
te leggen op het gebouw dat zij van de gemeen-
te huren.
Sportclubs met een eigen gebouw helpen we om 
te verduurzamen. Zeven verenigingen hebben in 
2019 hun gebouw laten onderzoeken en advies 
gekregen over de beste aanpak.
 
Wilt u meer informatie? 
Kijk dan op www.duurzaammeierijstad.nl

DUURZAAM  MEIERIJSTAD



GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

Op donderdag 21 mei zijn 
wij gesloten in verband 
met Hemelvaartsdag.
Op vrijdag 22 mei zijn alle 
dienstver leningscentra 
gesloten. De milieustraten 
zijn wel open!

Voor meer informatie kijk op: www.meierijstad.nl/openingstijden.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “BUITENGEBIED 
VEGHEL, HERZIENING BOSSCHEWEG 23 
EN MEERBOSWEG 14” 

De gemeenteraad heeft bij besluit van 8 april 2020 het 
bestemmingsplan  “Buitengebied Veghel, herziening 
Bosscheweg 23 en Meerbosweg 14” gewijzigd vastgesteld. 
Het bestemmingsplan voorziet in het afsplitsen van de 
bedrijfswoning aan de Bosscheweg 23 van het agrarisch bedrijf 
aan de Meerbosweg 14. De bestemming van de woning aan de 
Bosscheweg 23 wordt gewijzigd naar de bestemming ‘Wonen’. 
Door het splitsen van de bouwvlakken wordt de Meerbosweg 
een zelfstandig opererend volwaardig melkveebedrijf. 

Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het 
vaststellingsbesluit van de raad, kunt u de volledige 
bekendmaking raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “BUITENGEBIED 
VEGHEL, HERZIENING PASTOOR VAN HAARENSTRAAT - 
NIEUWE VELDENWEG” 

De gemeenteraad heeft bij besluit van 8 april 2020 het 
bestemmingsplan  “Buitengebied Veghel, herziening Pastoor 
van Haarenstraat - Nieuwe Veldenweg” gewijzigd vastgesteld. 
Het bestemmingsplan voorziet in het beëindigen van een 
tweetal agrarische bedrijven, beide met varkensstallen. Via 
de ruimte-voor-ruimteregeling wordt circa 8.000 m2 aan 
intensieve veehouderij gesloopt en worden 7 nieuwe vrijstaande 
woningen toegevoegd. Daarnaast worden de drie bestaande 
bedrijfswoningen omgezet naar burgerwoningen. 

Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het 
vaststellingsbesluit van de raad, kunt u de volledige 
bekendmaking raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “BUITENGEBIED 
VEGHEL, HERZIENING PRINSENKAMP 1” 

De gemeenteraad heeft bij besluit van 8 april 2020 het 
bestemmingsplan  “Buitengebied Veghel, herziening 
Prinsenkamp 1” gewijzigd vastgesteld. 
Het bestemmingsplan ”Buitengebied Veghel, herziening 
Prinsenkamp 1” maakt een vergroting van het bouwvlak en 
een uitbreiding van bedrijfsbebouwing mogelijk voor een 
groenvoorzieningenbedrijf op het adres Prinsenkamp 1 in 
Boerdonk. Ook wordt de voormalige bedrijfswoning aan 
Boerdonksedijk 50 herbestemd naar burgerwoning.  

Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het 
vaststellingsbesluit van de raad, kunt u de volledige 
bekendmaking raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “KOM EERDE, 
HERZIENING KAPELSTRAAT 23-25”

De gemeenteraad heeft bij besluit van 7 mei 2020 
bestemmingsplan  “Kom Eerde, herziening Kapelstraat 23-
25” vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 
een appartementencomplex van zes appartementen en een 
kleinschalige kantoorfunctie mogelijk, naast de instandhouding 
van de bestaande cafetaria en de mogelijkheid van twee 
bovenwoningen.

Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het 
vaststellingsbesluit van de raad, kunt u de volledige 
bekendmaking raadplegen op www.officielebekendmakingen.nl.

BESTEMMINGSPLAN ‘WONINGBOUWLOCATIES 
SPOORLAAN EN ACHTER DE VOORMALIGE LTS 
PARALLELWEG-ZUID’ TER INZAGE

Het bestemmingsplan ‘Woningbouwlocaties Spoorlaan en 
achter de voormalige lts parallelweg-zuid’ is op 7 mei 2020 door 
de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan 
ligt vanaf 20 mei 2020 gedurende 6 weken ter inzage. Het 
bestemmingsplan voorziet in een passende juridische en 

planologische regeling om de bouw van 21 sociale huurwoningen 
aan de Spoorlaan en achter de LTS Parallelweg-Zuid in Veghel 
mogelijk te maken. De wijziging betreft een aanpassing van de 
bouwregels voor de locatie aan de Spoorlaan. 

Voor de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het 
raadsbesluit kunt u de volledige bekendmaking raadplegen op: 
www.officielebekendmakingen.nl

OPROEP AAN KINDEREN: 
WORD JIJ ONZE KINDERBURGEMEESTER?

PRAAT VANUIT HUIS MEE OVER HET 
OMGEVINGSBELEID IN DE THUISLABS   

       
Voor de invoering van de Omgevingswet 
in 2021 bereidt de gemeente nieuw 
omgevingsbeleid voor. Daarin verwerkt 
Meierijstad bestaand beleid over ruimte, 
duurzaamheid en mobiliteit. Wij willen graag u 
als inwoner betrekken bij deze voorbereiding, 
echter in verband met het coronavirus is het 
niet mogelijk om in grote groepen bij elkaar te komen. Om die 
reden hebben we een online platform gemaakt, zodat u vanuit 
huis in de gelegenheid bent om op de hoogte te blijven van 
de ontwikkelingen van ons gemeentelijke omgevingsbeleid, 
mee te denken, vragen te stellen en ideeën in te brengen in de 
zogenaamde ThuisLabs.
                             
Afgelopen week zijn er drie ThuisLabs geweest. Hierover 
hebben wij u afgelopen week geïnformeerd. Op 12 mei stond 
de overgangsregeling fysieke leefomgeving centraal, op 14 
mei het centra- en detailhandel- en horecavisie en op 19 mei 

de geurverordening. Deze kunt u terugzien op www.meierijstad.
nl/thuislabs. Ook kunt u naar aanleiding van deze ThuisLabs 
schriftelijke reacties indienen via 
ruimtelijkeordening@meierijstad.nl.
Op dinsdag 26 mei komt het welstandsbeleid en de 
kruimelgevallenregeling ter sprake. Deze kunt u bekijken op via 
www.meierijstad.nl/thuislabs.
Op donderdag 28 mei krijgt u informatie over het beleid voor 
het landelijk gebied. Dit is een interactieve sessie van 19.30 uur 
tot 21.00 uur, waar u zich vooraf moet aanmelden om mee te 
discussiëren. U kunt zich aanmelden via ruimtelijkeordening@
meierijstad.nl . Geef uw naam en organisatie door bij aanmelding.
Na alle sessies kunt u ideeën inzenden bij de gemeente. De 
sessies van 28 mei is live, dan is er ook gelegenheid voor vragen 
en discussie.

Hoe kunt u deelnemen ?
Het ThuisLab Omgevingswet wordt mogelijk gemaakt met een 
online platform. Voor meer informatie en deelname kunt u terecht 
op www.meierijstad.nl/thuislabs.
Voor vragen en opmerkingen over onze sessies of het nieuwe 
omgevingsbeleid kunt u contact opnemen via 
rcafe@meierijstad.nl.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Langsteeg 2 vervangen van het dak van een 

bijgebouw
Heuvel (ongenummerd ) realiseren van twee 

parkeerschuren
Bouwplan Nieuwe 
Veldenweg-Past. van 
Haarenstraat (kavel 5)

plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

Geluckweg ong. (14) te 
Erp

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een uitweg

Burg. de Kuijperlaan 7 realiseren van een erfafscheiding
Korenstreep 2 verbouwen van een woning
De Aabroeken 2 plaatsen van zonnepanelen
Markt 30 plaatsen van een zonnewering
Molentiend 45  te Erp 
(kavel 3)

bouwen van een carport

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Stadhuisplein 3 wijzigen van gebruik t.b.v. 

huisvesting arbeidsmigranten
De Scheifelaar 537  bouwen van een woning
Lambertshoeve 2 (kavel 
9) 

bouwen van een woonhuis

Udenseweg verplaatsen van reclame
Voorhei 1 vestigen van bedrijf voor 

dagbesteding
De Scheifelaar 531 bouwen van een woonhuis en het 

aanleggen van een uitweg
De Regge, De Niers, 
Lingestraat en 
Waalstraat 

renoveren van de gevels en daken 
van 104 woningen

Standplaatsvergunning
Leo van der 
Weijdenstraat (bij 
Jumbo) 

aanvragen van een 
standplaatsvergunning voor de 
verkoop van bloemen

Exploitatievergunning
Kapelstraat 25 Pieperz Eerde

VERDAGINGSBESLUITEN

het centrum (De Patio) realiseren van 16 starterswoningen
Bolstweg 11 plaatsen van zonnepanelen
Boekelseweg 23 te Erp wijzigen van een verleende 

vergunning voor het bouwen van 
een stal 

Kruigenstraat 3 aanleggen van peilgestuurde 
drainage

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.

Ik zoek een
kinderburgemeester!

Wil jij volgend schooljaar de eerste 
kinderburgemeester van Meierijstad 
worden? Geef je op en wie weet ga 
je veel leuke dingen doen samen 
met mij en draag je ook zo’n mooie 
ambtsketen!

Zit je volgend schooljaar in groep 8 
en woon je in Meierijstad? Kijk dan 
snel op www.meierijstad.nl/kinder-
burgemeester.

Daar kun je lezen wat een kinder-
burgemeester doet, wat je moet 
kunnen en hoe je kunt solliciteren.

Lijkt het je wat? Reageer dan vóór 
31 mei 2020.

Ik hoop op veel reacties!

Groetjes,
De burgemeester van Meierijstad
Kees van Rooij


