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NIEUWS UIT DE RAAD

BENOEMING LID GEMEENTERAAD MEIERIJSTAD

NIEUWS UIT DE BUURT

VRAAG VAN DE WEEK

Sinds 2 september komt de raad weer fysiek bijeen in het
bestuurscentrum. Natuurlijk worden de bijeenkomsten aangepast
aan alle maatregelen, die noodzakelijk zijn binnen de 1,5 metersamenleving.

TERUGBLIK BEELDVORMENDE AVONDEN
In de afgelopen week zijn drie beeldvormende avonden
gehouden (2, 3 en 8 september). Wilt u weten wat besproken
is? U kunt de vergaderingen terugkijken via www.meierijstad.
nl/videoregistraties. Bij het terugkijken kunt u kiezen voor
automatische ondertiteling.

COMMISSIE RUIMTE, ECONOMIE EN BEDRIJFSVOERING
10 SEPTEMBER
Op de agenda staat:
Hamerstukken (onder voorbehoud) *
• Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Brabant-Noord
• Erratum jaarrekening 2019 gemeente Meierijstad
• Bestemmingsplannen:
• Boschweg 114-118, Schijndel
• Landelijk gebied, herziening Schootsestraat 40 en 59,
Schijndel
• Landelijk gebied, herziening Borne 27, Schijndel
• Veghel-West, herziening Heilig Hartplein 16-22
Bespreekstukken
• Aanvullend krediet snelfietsroute Uden-Veghel
• Bestemmingsplan Buitengebied Veghel, herziening
Erpseweg 8 en 9
• Gebiedsvisie Molenheide
• Motie vreemd aan de orde Hart: Bomenfonds
* Raadpleeg voor de actuele stand van zaken de
www.meierijstad.nl/vergaderkalender.

RAADSVERGADERING 24 SEPTEMBER

OVERIG NIEUWS

De raad neemt op 24 september een besluit over de onderwerpen
die op 10 september in de commissie REB worden behandeld.

ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

Bij een raadsvergadering is geen ruimte voor publiek om
deze bij te wonen. Belangstellenden kunnen de vergadering,
zoals gebruikelijk, via de livestream (www.meierijstad.nl/
videoregistraties) volgen.

UIT DE RAAD GELICHT:
Aanvullend krediet snelfietsroute Uden-Veghel
Op basis van de inspraak en prijspeil is het eerder beschikbaar
gestelde budget onvoldoende. Voorstel is om een aanvullend
krediet beschikbaar te stellen.

GEMEENTE MEIERIJSTAD
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Buitengebied Veghel, herziening Erpseweg 8 en 9
Door verschillende ontwikkelingen en verdere groei van een
grond- en transportbedrijf is sprake van strijdigheid met het geldende bestemmingsplan. Door vaststelling van dit plan wordt een
en ander juridisch-planologisch mogelijk gemaakt en kan het bedrijf verder uitbreiden.
Gebiedsvisie Molenheide
• Op basis van de vast te stellen gebiedsvisie wordt voorzien
in een integraal beleidskader. Op basis daarvan kunnen

initiatieven en ontwikkelingen in het gebied afgewogen en
beoordeeld worden.

VERGADERDATA IN DE KOMENDE PERIODE
10 september: Commissievergadering
24 september: Raadsvergadering

www.marktsint-oedenrode.nl op de knop ‘volg de bijeenkomst’ te
drukken. Om de vragen en stellingen te kunnen beantwoorden,
heeft u twee apparaten nodig: een mobiele telefoon én een
laptop/computer. Zet dit dus alvast klaar. We starten om 19.30
uur en sluiten om 21.30 uur af. Op de projectwebsite vindt u meer
informatie.

THEATERVOORSTELLING VOOR MANTELZORGERS
Afgelopen week hebben mantelzorgers uit Meierijstad kunnen
genieten van de theatervoorstelling van Breeknacht. Gemeente
Meierijstad, ONS Welzijn en Welzijn De Meierij boden deze
theatervoorstelling aan, aan mantelzorgers uit Meierijstad, als
extra waardering voor hun liefdevolle zorg.

BEHEER EN ONDERHOUD VAN SLOTEN DOOR
DE GEMEENTE

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.

Het beheer en onderhoud van sloten door de gemeente wordt
vanaf 1 oktober 2020 op veel plaatsen anders uitgevoerd als
voorheen. Dit is het gevolg van de harmonisatie van het beheer en
onderhoud dat voorheen werd uitgevoerd volgens de werkwijze
van de voormalige gemeenten.
Vanaf komende herfst zal de gemeente overal dezelfde werkwijze
hanteren in vergelijkbare situaties.
Wat betekent dit voor u?
De harmonisatie heeft vooral gevolgen voor het onderhoud
van sloten langs perceelgrenzen omdat hier sprake is van
een gedeelde onderhoudsplicht voor de eigenaren van de
aangrenzende percelen. Dit is vooral het geval bij bermsloten.
Bij een gedeelde onderhoudsplicht zal de gemeente sloten
langs verharde wegen 1 keer per 2 jaar maaien en hierna ook
het maaisel opruimen. In het jaar dat de gemeente niets doet is
de andere onderhoudsplichtige verantwoordelijk voor het maaien
van de sloot.
Langs onverharde wegen zal de gemeente de watervoerende
B-sloten ook 1 keer per 2 jaar maaien en hierna ook het maaisel
opruimen. In het jaar dat de gemeente niets doet is de andere
onderhoudsplichtige verantwoordelijk voor het maaien van de
sloot.

NIEUW SPORTPROTOCOL IVM CORONAMAATREGELEN
Afgelopen week hebben alle sportaanbieders in Meierijstad,
het nieuwe sportprotocol ontvangen i.v.m. maatregelen tegen
verspreiding van het coronavirus. De belangrijkste aanpassingen
gaan over de uitzonderingen op de 1,5 meter maatregel, de
tribunes en de toeschouwers, het gebruik van de kantine of
clubhuis, gebruik van kleedlokalen en vervoer naar uitwedstrijden.
Het protocol kunt u vinden op www.meierijstad.nl/sportprotocol.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Heuvelplein 2

wijzigen van een bestaande inrit

Melkerstraat 11 te Erp

realiseren van een aanbouw

Hurkske 6 te Erp

verbouwen van een woonhuis en
garage

Twee Torensstraat 10
te Erp

realiseren van een eerste
verdieping

Evenementenvergunning

Voor de ontwatering minder belangrijke C-sloten of greppels langs
onverharde wegen en langs landschapselementen worden door
de gemeente 1 keer per 6 jaar opgeschoond. Het gaat dan vooral
om het verwijderen van opschot dat hinder kan veroorzaken.

Vanderlandelaan 2

U kunt op www.meierijstad.nl/sloten uitgebreide informatie
vinden over het nieuwe beheer en onderhoud. Ook kunt u op een
digitale kaart www.meierijstad.nl/kaartsloten opzoeken wanneer
de gemeente de sloot maait langs uw perceel.

Taylorweg 10

Vanderlande Run 1 oktober 2020

INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG
veranderen van de
bedrijfsactiviteiten

VERLEENDE VERGUNNINGEN
MAAK HET OPLICHTERS NIET TE MAKKELIJK
Deze maand staat de campagne Senioren en Veiligheid centraal.
Deze campagne is bedoeld om te voorkomen dat de oudere
inwoners slachtoffer worden van criminaliteit.
Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ besteden
wij gedurende vier weken aandacht aan verschillende vormen
van criminaliteit: veilig geld pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude
en phishing.

TER INZAGELEGGING VERORDENING FYSIEKE
LEEFOMGEVING TOT EN MET 11 SEPTEMBER
Voor het ontwerp van de Verordening
fysieke leefomgeving Meierijstad heeft
het college van burgemeester en
wethouders op 27 augustus de termijn
van terinzagelegging verlengd. Dat geldt
ook voor het indienen van zienswijzen. De
termijn loopt nu tot en met 11 september
2020. Meer informatie staat op:
zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-175106.html.

DINSDAG 15 SEPTEMBER ALZHEIMER CAFE IN VEGHEL
Het Alzheimer Café start dinsdag 15 september weer met
bijeenkomsten. In Het Klooster aan de Deken van Miertstraat
8 in Veghel wordt stilgestaan bij het thema ‘Mantelzorgers aan
het woord’.
Veilig geld pinnen
Een van de veel voorkomende voorbeelden van criminaliteit bij
ouderen is het meekijken bij het geld pinnen door criminelen,
vervolgens door een babbeltruc uw pinpas stelen en daarna
zoveel mogelijk geld van uw rekening halen. Lees tips en voorkom
dat u slachtoffer wordt op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

DIGITALE DEBATAVOND MARKT SINT-OEDENRODE
Op maandagavond 14 september om 19.30 uur vindt de
digitale debatavond van de Maand van de Markt plaats. We
nodigen de inwoners van Sint-Oedenrode graag uit om hieraan
deel te nemen en te reageren op verschillende vragen en
stellingen over de toekomst van de Markt in Sint-Oedenrode.
Een breed gesprekspanel gaat met elkaar in gesprek over
de antwoorden die u en andere deelnemers geven. Speciale
gasten van de avond zijn rijksbouwmeester Floris Alkemade en
wethouder Harry van Rooijen.
Doet u mee?
U kunt vanuit huis deelnemen aan de
bijeenkomst door op de homepagina van
de projectwebsite

Mantelzorgers van mensen met dementie krijgen regelmatig
het advies goed voor zichzelf te zorgen. Makkelijker gezegd
dan gedaan. In de afgelopen maanden waren de mantelzorgers
nog meer dan anders op zichzelf aangewezen. In de vorm van
interviews vertellen mantelzorgers hoe ze hiermee omgegaan
zijn en wat ze nodig hebben om goed voor zich zelf te zorgen.
Toegang is gratis, maar aanmelden voor het Alzheimer Café is
noodzakelijk. Dat kan tot 15 september 12.00 uur via ONS welzijn,
tel: 088-37 42 525 of door te mailen naar noordoostbrabant@
alzheimer-nederland.nl.

AFSPRAAK MAKEN BIJ GEMEENTE KOST GEEN GELD
Wanneer u als inwoner een afspraak wilt maken bij het
gemeenteloket, of dit nu telefonisch of via het digitaal loket van
de gemeente is, kost dat geen geld.
Blijkbaar komt het voor dat commerciële partijen tegen betaling
afspraken maken voor de burger bij de gemeente. In die gevallen
lijken burgers er vanuit te gaan dat dit normaal is. Wij kennen
geen gemeenten waar het maken van een afspraak geld kost.

Omgevingsvergunning
De Haag 1

plaatsen van een dakkapel

Voorbolst 5A te Erp

bouwen van een woning en het
aanleggen van een inrit

Hertog Janplein 2 te Erp

bouwen van een tuinberging

Zandvliet 6

bouwen van een woonhuis met
bijgebouw

Voordijk 11 te Erp

bouwen van een woning

Wethouder Van
Dijkstraat 1 te Erp

bouwen van een woonhuis

De Eeuwsels 3

kappen van twee linden

Heuvel 11C

tijdelijk plaatsen van een woonunit

VERDAGINGSBESLUITEN
Voorbolst ong. (kavel
1552) te Erp

bouwen van een woonhuis en het
aanleggen van een inrit

Steenovenstraat 8

aanbouwen van het hoofdgebouw

Leinserondweg 36

van kennel naar kennel anex
pension

Doornhoek 4005
(P 1309)

bouwen van een bedrijfspand

ONTVANGEN MELDINGEN
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER
Heuvelplein 2

Aanpassing van de inrit t.b.v. het
gebruik van de wasstraat

ONTVANGEN MELDINGEN MOBIELE PUINBREKER
Pater van den Elsenlaan
4A

het mobiel breken van in
totaal 10.800 ton steenachtige
materialen

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.

