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Op 29 februari 2020 zijn de aanslagbiljetten/WOZ beschikkingen 
2020 verstuurd. Wanneer u geen machtiging voor automatische 
incasso heeft afgegeven moest deze aanslag na de tweede 
vervaldatum geheel zijn betaald. De tweede en daarmee laatste 
vervaldag was 31 mei 2020. 
In verband met de coronacrisis is besloten om vóór 31 juli 2020 
geen invorderingsmaatregelen te nemen.

Wanneer u de aanslag nog niet helemaal heeft voldaan, 
verzoeken wij u vriendelijk dit voor 31 juli aanstaande te doen door 
het openstaande bedrag over te maken op bankrekeningnummer 
NL84 BNGH 0285 1701 12 t.n.v. gemeente Meierijstad. Bij 
betaling altijd het aanslagnummer vermelden.

Ook is het nog steeds mogelijk om een machtiging voor 
automatische incasso af te geven. Meer informatie hierover 
kunt u vinden op www.meierijstad.nl/incasso. Het openstaande 
bedrag op uw aanslag wordt in de dan nog resterende termijnen 
van uw bankrekening afgeschreven. 

KENNISGEVING HERNIEUWD ONTWERPBESLUIT 
OP AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET 
REALISEREN VAN EEN HOTEL (SILOTEL) VERLENGDE 
NOORDKADE 2A TE VEGHEL

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meierijstad 
hebben eerder op 19 december 2018 een ontwerpbesluit en op 2 
juli 2019 een definitief besluit genomen op de aanvraag op locatie 
Verlengde Noordkade 2A te Veghel. Op 27 januari 2020 heeft 
de bestuursrechter van de rechtbank Oost-Brabant dit besluit 
vernietigd. Tegelijkertijd is ons college opgedragen een nieuw 
besluit te nemen conform de hiervoor geldende procedure. 

In dit hernieuwde ontwerpbesluit wordt de vergunning verleend. 
Het ontwerpbesluit betreft een planologische afwijking op het 
realiseren van een hotel aan de Verlengde Noordkade 2A in 
Veghel.

Crisis- en herstelwet
Het CHV-terrein maakt onderdeel uit van een drietal tranches (3e, 
5de en 10de) van de Crisis- en herstelwet, derhalve zijn tevens 
de bepalingen van de Crisis- en herstelwet van toepassing op 
deze (aanvraag) omgevingsvergunning.

Ter inzage
De aanvraag en de ontwerp beschikking met bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 30 juli 2020 zes weken ter inzage 
in het gemeentehuis van Meierijstad aan het Stadhuisplein 1 te 
Veghel.

Zienswijze
Tegen de ontwerp omgevingsvergunning kan een ieder gedurende 
bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een 
zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u 
richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Meierijstad, Postbus 10.001, 5460 DA Veghel.
Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om mondelinge 
zienswijzen in te brengen, kunt u, na het maken van een afspraak 
daartoe, terecht bij het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht 
en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413.

Inloopbijeenkomst georganiseerd door aanvrager
Op maandag 31 augustus 2020 organiseert de aanvrager tussen 
19.00 en 20.30 uur in zaal “de Apotheek” op het CHV-terrein 
Noordkade te Veghel een inloopbijeenkomst met betrekking tot 
dit plan voor het realiseren van het Silotel. In verband met de 

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Voorwaarden meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 
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Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis. 
De zomer van 2020 is anders dan we gewend zijn. Op vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend.  

Om het coronavirus onder controle te houden gelden er op veel plekken maatregelen.

Wil je in Nederland  
op vakantie?

Wil je naar het  
buitenland op vakantie?

Basisregels voor iedereen:

Voor iedereen geldt:

Heb je klachten? 
Blijf thuis en laat 
je testen.

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Vermijd drukte. Was vaak je 
handen.

Openbaar vervoer, touringcars en taxi's: 

Draag een niet-medisch mondkapje en 

vermijd de spits.

Ga buiten het  
vakantieseizoen  
als het kan.

Bereid je goed 
voor. 

Volg de 
basisregels. 

Laat je testen  
bij klachten.

Informeer je goed voor vertrek over het 

land van bestemming en de maatregelen 

die er gelden. Lees het actuele reisadvies 

op nederlandwereldwijd.nl.

Weet welke maatregelen gelden  

tijdens je vliegreis of in landen waar je 

doorheen reist. 

Leef ook in het buitenland de regels na 

die in Nederland gelden. Als lokale regels 

strenger zijn, dan gelden deze.

Krijg je klachten tijdens je vakantie  

in het buitenland? Meld je dan bij de 

lokale gezondheidsautoriteiten. Reis 

niet als je klachten hebt.

Download de Reisapp van  

Buitenlandse zaken en zet pushberichten 

aan. Houd tijdens je vakantie het 

Nederlandse reisadvies in de gaten.

Weet waarvoor je verzekerd bent 

tijdens je reis. Let ook op of repatriëring 

is inbegrepen. 

Reizen zijn mogelijk naar landen met 

een geel reisadvies, maar let op de 

risico’s: de situatie kan onverwacht 

verslechteren.

Reizen naar landen met een oranje  

of rood reisadvies wordt afgeraden.  

Kom je toch terug uit zo’n land, dan 

moet je thuis 14 dagen in quarantaine.

Kijk voor het actuele reisadvies 
op nederlandwereldwijd.nl

Krijg je in Nederland klachten?  

Blijf thuis en laat je testen. Maak een 

afspraak via 0800-1202.



corona-voorschriften dient u zich voor deze inloopbijeenkomst 
voorafgaand aan te melden via 
twijnen@bouwbedrijfvandeven.nl. 

LEEN EEN ELEKTRISCHE BAKFIETS VOOR 
EEN OPRUIMACTIE

Wonen, werken en leven in een schone omgeving. Dat is voor 
iedereen fijn. Vrijwilligers binnen de gemeente Meierijstad 
hebben ideeën aangedragen om de omgeving makkelijker 
schoon te houden. Een zwerfafval-bakfiets. De elektrische 
bakfietsen, genaamd DUBAKKI, zijn vanaf nu gratis te leen bij de 
gemeentewerf in Veghel en Schijndel. 

Als inwoner van Meierijstad kunt u een elektrische bakfiets lenen 
voor een opschoonactie in de buurt. De bakfietsen zijn geschikt 
om zelf of met een klein groepje zwerfafval op te ruimen. De 
bakfiets is uitgerust met afvalprikkers, veiligheidshesjes, 
handschoenen en afvalzakken en een EHBO kist.

Reserveren
Reserveer de bakfiets via www.meierijstad.nl/dubakki. De 
bakfiets is te leen voor één dag. Deze wordt opgehaald op de 
afgesproken locatie, milieustraat Veghel of Schijndel. Na de 
opruimactie brengt u de bakfiets, met de volle afvalzakken, terug.

Wat is zwerfafval eigenlijk?
Zwerfafval is afval dat mensen bewust of onbewust achterlaten 
op plaatsen waar het niet hoort. Denk bijvoorbeeld aan lege 
blikjes, weggewaaid plastic of verpakkingen van voedsel in de 
natuur. Dit ontsiert de omgeving en kan ongedierte aantrekken. 

Een schone gemeente
Gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat iedereen in een 
schone en veilige omgeving kan leven, wonen en recreëren. De 
gemeente doet zoveel mogelijk om zwerfafval op te ruimen en 
tegen te gaan, maar wij kunnen het niet alleen. Er zijn al veel 
vrijwilligers actief.  Wilt u ook bijdragen aan een schone en fijne 
leefomgeving? Meldt u dan aan via de afval@meierijstad.nl.
 
Aanpak zwerfafval
Het aanbieden van de nieuwe elektrische bakfietsen is de start 
van de extra aanpak zwerfafval in Meierijstad. Projecten die in 
de toekomst zullen worden gestart zijn; onderwijs basisscholen 
en voortgezet onderwijs, aanpak van snoeproutes, bijplaatsingen 
ondergrondse containers. Daarnaast ondersteunen we 
vrijwilligers en zorgen we voor samenhang binnen de projecten. 

HEEFT U ZORGEN OVER GELDZAKEN OF SCHULDEN ?  
VRAAG OM HULP !

Heeft u vragen of zorgen over geldzaken of schulden, zoals:
•  Hoe krijg ik meer grip op mijn geld
•  Ik kan niet (meer) rondkomen van mijn inkomen
•  Ik heb schulden – wat nu 
•  Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Nu dreigt men met 

….
Hoe eerder u hulp zoekt bij (dreigende) geldproblemen, hoe 
beter. 

Wij weten uit ervaring dat mensen pas hulp bij schulden zoeken 
als de schulden al hoog zijn opgelopen. Het wordt moeilijk als er 
meerdere schuldeisers zijn. 
De druk neemt toe. Alleen komt u er niet meer uit. 
Gemeente Meierijstad wil schulden zo vroeg mogelijk opsporen. 
Daarom werken we samen met andere organisaties als er 
betaalachterstanden zijn. U kunt denken aan woningcorporaties, 
zorgverzekeraars, water- en energiebedrijven. We nemen 
contact op met mensen als er flinke betaalachterstanden zijn, 
of gaan op huisbezoek. We bieden hulp aan waar dat nodig is. 
Samen voorkomen we dat achterstanden uitgroeien tot schulden. 

Vraag om hulp!
De gemeente helpt graag met advies en/of hulp. 
Bel het algemene telefoonnummer van de gemeente (14 0413) en 
vraag naar iemand van budgetadvies, of stuur een e-mail naar 
schuldhulp@meierijstad.nl.
Meer over geldzaken en de hulp die u daarbij kunt krijgen leest u 
op www.meierijstad.nl/schuldhulp.

FLITSPEILING NAAR DE ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE 
VAN ZELFSTANDIGEN

In de periode van 24 juli tot begin augustus wordt een Flitspeiling 
opengesteld vanuit de Kamer van Koophandel over het gebruik 
van de Tozoregeling en wat in de komende maanden de 
ondersteuningsbehoefte is van de zelfstandigen. Wilt u hieraan 
meedoen ga dan naar de website: www.kvk.nl/corona.  
Er zijn veel werknemers en ZZP’ers die door de corona crisis 
worden geraakt. Speciaal voor deze mensen stelt de overheid 
€ 50 miljoen beschikbaar voor een ontwikkeladvies, om- en 
bijscholing.

U kunt zich vanaf 1 augustus aanmelden via de website 
www.nlleertdoor.com voor een gratis ontwikkeladvies. Er zijn 
20.000 plekken beschikbaar en het is dus zaak om er snel bij te 
zijn.

ONTDEK NOG MEER VAN MEIERIJSTAD DEZE ZOMER

Veel mensen vieren vakantie thuis. Ontdekt u ook hoe mooi 
Meierijstad is deze zomer? Wat te denken van de nieuwe 
wandelroutes door recreatiegebied Het Hurkske in Erp en 
Boerdonk. Beide routes zijn tot stand gekomen in samenwerking 
met een aantal actieve wandelvrijwilligers en de dorpsraden.

Verschillende ommetjes
•  “ommetje Hurkske”. Dit ommetje heeft twee verkortingen 

in de route en is toegankelijk met de rolstoel. Het start 
vanaf de parkeerplaats bij De Boswachter te Erp. Stichting 
Toegankelijk Meierij heeft de route van het ommetje Hurkske 
getoetst met een rolstoelgebruiker. 
Totale lengte is 4,9 km. 

•  “ommetje Boerdonk”. Dit ommetje start vanaf de 
parkeerplaats bij de Pastorie in Boerdonk, heeft 1 verkorte 
route en is aangelegd op initiatief van dorpsraad Boerdonk. 
Totale lengte is 4,5 km.

In totaal zijn er met deze twee ommetjes, veel verschillende 
afstanden te volgen in het gebied. 
De routes kruisen elkaar in het midden bij de Meerbosweg. Vanaf 
de parkeerplaats kunnen beide ommetjes gestart worden. De 
routes zijn met de namen van het ommetje op de bewegwijzering 
aangeduid, evenals de verkorte routes. De bewegwijzering 
bestaat uit oranje bordjes. 
De overige ommetjes in Meierijstad zijn hetzelfde bewegwijzerd.

Op het paneel is naast de ommetjesroutes ook de knooppunten-
route en de trimbaan ter hoogte van de Meerbosweg opgenomen. 
De overige borden staan in Boerdonk op de parkeerplaats bij de 
pastorie en op de parkeerplaats aan de Meerbosweg. Hierdoor 
krijgt u duidelijke informatie over het gebied en welke routes/
afstanden u kunt lopen. Er bestaat uiteraard nog steeds de 
mogelijkheid om via de knooppuntenroute zelf een wandeling uit 
te zetten door de knooppunten te volgen. Wanneer u toch over de 
onverharde paden wilt struinen is die mogelijkheid er natuurlijk 
ook. 

De routefolders zijn gratis beschikbaar bij de VVV-punten in 
Veghel, Erp en Boerdonk, de nabijgelegen horecazaken en 
recreatieve bedrijven gelegen in het gebied. 

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
nabij Gasthuisstraat  tpv 
Duits lijntje  

plaatsen van een oude 
spoorhefbrug

Geluckweg ongen. te 
Erp

bouwen van een woning

Paus Joanneslaan 23 
te Erp

aanleggen  van drie inritten

Blankenburg 4 realiseren van reinwaterkelders
Hoogstraat tussen 20 
tm 34 

bouwen van 14 appartementen

Kruisstraat 2 gewijzigd bouwen van een 
bijgebouw

Deken van Miertstraat 2 plaatsen van een antenne-
installatie

Looieind 9 te Erp herbouwen van een woonboerderij

Evenementenvergunning
Dobbelsteenplein 6 september 2020 - Live muziek: 

The Rocking Coasters (Rock & 
Roll vur de lol)

Dobbelsteenplein 4 oktober 2020 - Live muziek: The 
Specs (na oldtimerrit Bromvliegers)

Standplaatsvergunning
Hertog Janplein te Erp verkoop van verse en gegrilde 

kipprodukten

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Pater Visserslaan 9 realiseren van teeltondersteunende 

voorzieningen in de vorm van 
regenkappen

Vlas en Graan 146 veranderen van een winkelruimte 
naar woningen

Middegaalspad 126 tm 
178 (Kloosterkwartier) 

aanbrengen van zonnepanelen

Geluckweg 14 te Erp bouwen van een woning en het 
aanleggen van een uitweg

Voorbolst 1A te Erp Realiseren van een 2e inrit
Hezelaarstraat kappen van een boom

VERDAGINGSBESLUITEN

Voorbolst ong (5A)  te 
Erp

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit

Boerdonksedijk 4 te Erp bouwen van een garage
Beukelaar 
ongenummerd 

oprichten van een vrijstaande 
woning

ONTWERPBESLUITEN OMGEVINGSVERGUNNING 

De Roost ongenummerd 
(16A)  te Erp

bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit/uitweg

Dorshout 18 restaureren en herbestemmen van 
een boerderij

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEIT MILIEUBEHEER 

Doornhoek 4005  oprichten van een 
distributiecentrum
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