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ONDERNEMEND MEIERIJSTAD

VERGADEREN MET CORONAMAATREGELEN

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 meter 
samenleving.

TERUGBLIK VERGADERINGEN

Op 8 september is een beeldvormende avond gehouden en op 
10 september vergaderde de commissie Ruimte, Economie en 
Bedrijfsvoering.
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. 

RAADSVERGADERING 24 SEPTEMBER

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

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.

Op de agenda staat:
• Kennismaking kinderburgemeester en overdracht 

kinderburgemeester ambtsketen
•  Gebiedsvisie Molenheide (afvoeren van agenda, niet rijp 

voor besluitvorming)

Hamerstukken 
• Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 

Brabant-Noord 
• Erratum jaarrekening 2019 gemeente Meierijstad 
• Vaststelling 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
 - Buitengebied Veghel, herziening Erpseweg 8 en 9 
• Aanvullend krediet snelfietsroute Uden-Veghel

Bespreekstukken
• Motie vreemd aan de orde Hart: Bomenfonds

UIT DE RAAD GELICHT:

Bestemmingsplan Boschweg 114-118, Schijndel
Dit bestemmingsplan betreft de herontwikkeling van de kerk, 
pastorie en pastorietuin. Door vaststelling van dit plan wordt 
de bouw van 33 zorgappartementen, 1 woning (tiny house), 7 
appartementen en 8 patiowoningen mogelijk gemaakt.
De ingediende zienswijze is ingetrokken. Voorstel is het 
bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 

De inrichtingstekening (bron: KruitKok landschapsarchitecten) 
geeft een totaaloverzicht van de ontwikkeling met een centrale 
rol voor de parktuin.

Bestemmingsplan Landelijk gebied, herziening Schoot-
sestraat 40 en 59
Door herbestemming worden twee veehouderijen gesaneerd. De 
bestemming wordt gewijzigd van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’. De 
twee bedrijfswoningen worden omgezet naar burgerwoningen 
waarbij de boerderijwoning Schootsestraat 59 gesplitst wordt 
in twee woningen. Ter plaatse van Schootsestraat 40 worden 
twee Ruimte voor Ruimte woningen ontwikkeld. Er zijn twee 
zienswijzen ingediend die aanleiding waren om het plan op 
enkele punten aan te passen. Voorstel is het bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen. 

Bestemmingsplan Landelijk gebied, herziening Borne 27 
Schijndel
Door vaststelling van dit bestemmingsplan kan een bedrijfswoning 
worden gebouwd bij een hoveniersbedrijf. Hiervoor koopt de 
initiatiefnemer een bouwrecht aan van de ontwikkelmaatschappij 
Ruimte voor Ruimte. Tegen het plan is één zienswijze ingediend. 
Deze zienswijze geeft geen aanleiding om het plan aan te passen.
Voorstel is het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

Bestemmingsplan Veghel-West, herziening Heilig Hartplein 
16-22
Door vaststelling van dit plan wordt de bouw van 18 appartementen, 
12 patiowoningen en een parkeergarage mogelijk gemaakt. Er 
zijn twee zienswijzen ingediend. Deze geven geen aanleiding 
om het plan aan te passen. Voorstel is het bestemmingsplan 
ongewijzigd vast te stellen.

VERGADERSTUKKEN

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

INFORMATIE DELEN MET DE RAAD

Hebt u een onderwerp waarover u informatie wilt delen met 
de raad? Dien dan - via de griffie - een gemotiveerd verzoek 
in bij de agendacommissie. De agendacommissie beslist of 
en zo ja wanneer het onderwerp wordt geagendeerd voor een 
beeldvormende avond. De eerstvolgende vergadering van de 
agendacommissie is op 1 oktober 2020.

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.

MAAK HET OPLICHTERS NIET TE MAKKELIJK! 

Deze maand staat de campagne 
Senioren en Veiligheid centraal. 
Men name ouderen zijn regelmatig 
slachtoffer van criminaliteit. Een valkuil 
is dat oplichters vaak betrouwbaar 
overkomen. Ze bellen bij je aan of 
bellen je op. Zogenaamd namens de 
bank, de thuiszorg of zelfs om een 
toiletbezoek voor hun kind. Eenmaal 
binnen worden op die manier elk jaar 
vele mensen van hun bezittingen 
beroofd door de zogenaamde 
babbeltruc. 

Waar moet je op letten bij de babbeltruc? 
•  Doe niet zomaar de deur open voor een onbekende. Of 

gebruik bijvoorbeeld een kierstandhouder om de deur op 
een kier te kunnen zetten; 

•  Laat nooit een onbekende binnen en sluit de deur als je 
binnen iets gaat halen; 

•  Pin nooit zomaar aan de deur als je niet zelf iets hebt 
besteld; 

•  Geef je pinpas nooit uit handen.

NESTKAST AL SCHOON?

Het broedseizoen van de meeste vogels loopt op zijn eind, tijd 
om de opgehangen nestkasten schoon te maken.

Mezen blijken dol op processierupsen. In de strijd tegen deze 
veroorzakers van overlast hebben veel mensen het initiatief 
genomen om een nestkasje op te hangen. Nu het broedseizoen 
van de meeste vogels op zijn eind loopt is het tijd om de 
opgehangen nestkasten schoon te maken. Schone nestkasten 
bieden namelijk ook in de winter schuilgelegenheid voor vogels. 
Ook vergroot het de kans op nieuwe bewoners in het volgende 
broedseizoen.

 

Let er bij het schoonmaken op dat in de oude nesten nog 
verschillende voor ons minder prettige beestjes en mogelijk zelfs 
brandharen kunnen zitten. Het dragen van handschoenen wordt 
sterk aangeraden. Na het leeg schudden en schoonvegen van 
het nestkastje kan het nagespoeld worden met heet water. De 
lege nestkast kan daarna weer op dezelfde plaats teruggehangen 
worden en dan is het wachten op de eerste gasten.



MAAND VAN DE MARKT IN SINT-OEDENRODE

Uitnodiging themasessies 23 september
Graag nodigen we u uit voor de themasessies van de Maand 
van de Markt op woensdagavond 23 september. Verspreid over 
twee rondes gaan we in klein groepsverband de diepte in over de 
volgende vier thema’s.

Ronde 1: 19.30 - 20.15 uur
1. Duurzaamheid & klimaat: hoe kan de Markt bijdragen aan 

een duurzaam en klimaatbestendig Sint-Oedenrode?
2. Dagelijks gebruik & evenementen: hoe kan de Markt ruimte 

bieden voor evenementen en tegelijk aantrekkelijk zijn als er 
niks wordt georganiseerd?

Ronde 2: 20.45 - 21.30 uur
3. Verkeer & parkeren: welke rol krijgt verkeer en parkeren op de 

toekomstige Markt?
4. Ontmoeten & verblijven: hoe kan de inrichting van de Markt 

bijdragen aan de behoefte om te ontmoeten en verblijven in 
het centrum van Sint-Oedenrode?

De themasessies vinden plaats in het bestuurscentrum in Sint-
Oedenrode. De inloop van de sessies start telkens een kwartier 
van tevoren (om 19.15 uur en 20.30 uur). Inschrijving is in verband 
met het corona virus verplicht. Dit kan via de projectwebsite 
www.marktsint-oedenrode.nl. 
 

ALLEMAAL AAN DE TON- REGENTONACTIE

Ons klimaat verandert en dat is te merken. Steeds vaker hebben 
we te maken met enorme hoosbuien, hitte of een lange periode 
van droogte. Heftige buien veroorzaken vaak overlast: straten of 
kelders kunnen bijvoorbeeld onder water lopen. Maar je kunt ook 
zelf helpen om overlast te voorkomen. Hoe dan? Door mee te 
doen aan de regentonactie van 1 oktober tot en met 31 oktober. 

Plaats ook een regenton
Wanneer iedereen regenwater opvangt in een regenton, dan 
creëer je in eigen tuin wateropslag. Dit bespaart kostbaar 
drinkwater omdat plant en dier kunnen drinken van gezond en 
gratis hemelwater! Bovendien komt het water dat u opvangt niet 
extra in het riool terecht en hoeft dus niet meer onnodig gezuiverd 
te worden. Bedenk ook dat met minder tegels en meer groen in 
de tuin, het regenwater veel makkelijker in de grond kan zakken. 
Bovendien zorgt een groene omgeving voor meer koelte tijdens 
warme dagen en voor een beter leefomgeving voor vlinders, 

bijen en vogels.
Koop een ton met korting
U krijgt van de gemeente een kortingsbon van € 20,- om vanaf 
1 oktober bij een van de deelnemende winkels een regenton 
kopen. Voor meer informatie over de deelnemende winkels en 
de kortingsbon, kijk op www.meierijstad.nl/regenton. Volgende 
week zit de kortingsbon ook in deze krant.

AFSPRAAK MAKEN BIJ GEMEENTE KOST GEEN GELD

Wilt u een afspraak maken bij de gemeente dan kunt u dat doen 
via www.meierijstad.nl/afspraak . Dat kost geen geld. 
Wij willen u waarschuwen omdat op dit moment de website 
www.afspraakloket.nl actief is om tegen betaling een afspraak 

voor u te maken Via deze site zouden mensen een afspraak 
kunnen maken, bijvoorbeeld voor het verlengen van een rijbewijs 
of paspoort. Hiervoor wordt € 19,95 in rekening gebracht. De 
afspraken worden echter niet doorgegeven aan de gemeente. 
Ook vraagt www.afspraakloket.nl om gevoelige, persoonlijke 
informatie. Het gaat hierbij dus om oplichting.
Dus wilt u een afspraak maken doe dit dan via de website van de 
gemeente Meierijstad www.meierijstad.nl/afspraak of telefonisch 
via 14 0413.

PARKEREN TIJDENS DE KERMIS IN VEGHEL

In verband met de kermis (inclusief op- en afbouw) kan op 
de parkeerterreinen op het Stadhuisplein in Veghel vanaf 15 
september (opbouw vanaf 12.00 uur) tot en met donderdag 
24 september niet geparkeerd worden. Dit geldt zowel voor 
het parkeerterrein voor het gemeentehuis, als achter het 
gemeentehuis.
In deze periode (15-24 september) wordt de blauwe zone bij de 
parkeerplaatsen bij Vlas en Graan, de Markt en een deel van 
de Hoogstraat (vanaf de Kolonel Johnsonstraat tot de Markt) 
opgeheven. Dus hier kan in deze periode vrij geparkeerd worden 
zonder tijdslimiet.

De toegangsweg naar het Stadhuisplein voor de Wibra wordt 
tweerichtings verkeer. De weg voorlangs het gemeentehuis 
is gesloten, enkel uitgezonderd voor verkeer voor 
huwelijksvoltrekkingen.

De fietsenstalling is op de parkeerplaatsen direct voor het 
gemeentehuis, gedurende openingstijden van de kermis.

GGD HART VOOR BRABANT START GROOT 
GEZONDHEIDSONDERZOEK 

De GGD Hart voor Brabant is op 7 september gestart met een 
grootschalig onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van 
Brabantse inwoners: de GGD Gezondheidsmeter 2020. Meer 
dan 95.000 Hart voor Brabanders van 18 jaar of ouder ontvangen 
een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. 

De vragen gaan onder andere over lichamelijke en psychische 
gezondheid, leefgewoonten en de woonomgeving. GGD Hart 
voor Brabant voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in 
opdracht van de gemeenten in de regio. De resultaten van het 
gezondheidsonderzoek worden medio 2021 bekendgemaakt op 
www.brabantscan.nl. 

Deelnemers willekeurig gekozen
Deelnemers kunnen de vragenlijst online of schriftelijk invullen. 
Niet alle inwoners ontvangen een vragenlijst; deelnemers worden 
willekeurig gekozen uit het bevolkingsregister van hun gemeente. 
De geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van 
alle Hart voor Brabanders van 18 jaar en ouder. Heeft u geen 
brief ontvangen, maar doet u toch graag mee? Dit jaar kunnen 
personen zonder uitnodiging voor het eerst meedoen aan 
het onderzoek via www.GGDgezondheidsmeter.nl, vanaf 22 
september. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. 

Meer informatie
Meer over de GGD Gezondheidsmeter 2020 vind je op
www.ggdhvb.nl.

HUISEIGENAREN VAN DUURZAME HUIZEN GEZOCHT!

Als gemeente zijn wij op zoek naar huiseigenaren die in een 
duurzaam huis wonen en hun ervaring willen delen met anderen. 
Deze verhalen zijn ontzettend inspirerend voor inwoners en 
helpen hen op weg bij energiezuinig wonen. Huiseigenaren 
kunnen hun woning aanmelden via www.duurzamehuizenroute.
nl en hun ervaringen delen, hun aanpak omschrijven en vertellen 
over het resultaat. Wie het leuk vindt, kan zijn woning daarnaast 
ook openstellen voor bezoekers tijdens de Nationale Duurzame 
Huizen Route op 31 oktober of 7 november, of meedoen aan de 
verkiezing. 

Aanmelden voor de Duurzame Huizen Route
Alle kennis en ervaringen op het gebied van duurzaam wonen zijn 
welkom: van het aanbrengen van radiatorfolie, de opbrengst van 
zonnepanelen tot het (ver)bouwen van een energiezuinig huis. 
Ook het bespreken van de voorbereidingen en toekomstplannen 
helpt mensen bij het zetten van de eerste stappen. Huiseigenaren 
kunnen hun ervaring online delen, of tijdens de Duurzame Huizen 
Route op 31 oktober en 7 november. Bezoekers schrijven zich 
van tevoren in, zodat er maximaal zes bezoekers tegelijk in de 
woning aanwezig is. 

Verkiezing duurzaamste huis van Nederland
Dit jaar vindt ook de verkiezing van het duurzaamste huis 
van Nederland plaats. Tot 20 september kunt u uw woning 
aanmelden via het platform en meedoen met de verkiezing. 

De woningen worden per categorie door een deskundige jury 
beoordeeld op o.a. klimaatbestendigheid, energiezuinigheid en 
duurzaam materiaalgebruik. Meer informatie en aanmelden: 
www.duurzamehuizenroute.nl/verkiezing. 

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning 
Kampweg 1 te Erp vervangen van een dak
Kampweg 1 te Erp kappen van een Fijnspar
Pater Vervoortstraat 14 bouwen van een woonhuis met 

bijgebouw
De Roost 29 A te Erp bouwen van een vrijstaand 

bijgebouw
Elbestraat 34 plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van de woning
Pater Vervoortstraat 14  bouwen van een woonhuis met 

bijgebouw
Kempkens 2000 het veranderen van een bestaand 

bedrijfsgebouw
Veluwe 7 te Erp vergroten van een bijgebouw
Spoorven 227 bouwen van een houten 

overkapping met schuurtje

Evenementenvergunning
Dobbelsteenplein  4 oktober 2020 Veghels Bromfiets 

Treffen van 9.00 uur tot 18.00 uur

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Erpseweg 9 vergroten van een woonhuis 

en bijbehorende bouwwerken 
(legalisatie)

Turfven 84 bouwen van een bijgebouw
Ypelaar 23 verbouwen van een woning
Paus Joanneslaan 21 en 
23A te Erp

aanleggen van twee inritten

Heiveld 8 vergroten van een woning
Past. van Haarenstraat 
83 B  

plaatsen van een tijdelijke 
woonunit

Rembrandtlaan (mast 
nr. 95) 

plaatsen van een lichtmastreclame

Exploitatievergunning
Molenstraat 35 Lilian, Toko voor Exotische 

producten

Evenementenvergunning
Erpseweg 9 17 en 18 oktober 2020 - Offroad rit 

Meierijstad
Vanderlandelaan 2 Vanderlande Run 1 oktober 2020

VERDAGINGSBESLUITEN

Moerven 263 plaatsen van een erfafscheiding
De Houtwal 4 bouwen van een schuurtje
Melisselaar 7 veranderen van een balkon
achter oude LTS t.h.v. 
Parallelweg Zuid  

bouwen van 15 huurwoningen

VAN RECHTSWEGE VERLEENDE VERGUNNING

Boterweg 26 te Erp oprichten van een bijgebouw en 
bedrijfsgebouw

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUITEN 
MILIEUBEHEER

Teuwseler 10 te Erp veranderen van activiteiten van 
rundveestallen

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.


