
 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 
 
Donderdag 4 mei
Dienstverleningscentrum Veghel en nevenvestigingen Sint-Oedenro-
de/Schijndel gesloten om 19.00 uur i.p.v. 20.00 uur.
Vrijdag 5 mei, Bevrijdingsdag
Dienstverleningscentrum Veghel en nevenvestigingen Sint-Oedenro-
de/Schijndel en alle milieustraten zoals normaal geopend. Kijk op 
www.meierijstad.nl voor de openingstijden.
Voor storingen kunt u terecht op telefoonnummer: 14 0413
 

RAADSCOMMISSIE VERGADERINGEN  11 MEI 

Op donderdag 11 mei vinden de vergaderingen van de raadscommis-
sie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering (REB) en van de commissie 
Mens & Maatschappij (M&M) plaats. Aanvang vergadering is 19.30 
uur in het Bestuurscentrum te Sint-Oedenrode. 

Agendapunten commissie Mens & Maatschappij (M&M):
• Vaststellen van de Verordening Leerlingenvervoer

Agendapunten commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering 
(REB):
• Benoeming lid van de rekenkamer voor de gemeente Meierijstad
• Vaststellen van de Verordening Fractieondersteuning
•  Vaststellen krediet ten behoeve van de herinrichting van de Harry 

Bolsiuslaan, Dr Schaepmanlaan en Pater v.d. Elsenstraat Schijndel.

De vergaderingen van de raadscommissies zijn openbaar. U bent 
van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze vergadering. Als u 
wilt inspreken over de geagendeerde onderwerpen dan wordt u ver-
zocht zich hiervoor (tot uiterlijk 10 mei 12.00 uur) aan te melden via 
griffie@meierijstad.nl

Raadsvergadering 18 mei  
Op donderdag 18 mei vindt vanaf 19.30 uur de raadsvergadering 
plaats in het Bestuurscentrum Sint-Oedenrode. Op de agenda staan 
ter besluitvorming de agendapunten zoals deze hierboven zijn aan-
gegeven. De agenda kunt u vinden op www.meierijstad.nl/gemeente-
raad.

DODENHERDENKING

Ook Meierijstad besteedt aandacht aan Dodenherdenking. Wilt u we-
ten welke activiteiten er worden georganiseerd? 
Kijk op www.meierijstad.nl/dodenherdenking. 

PUBLICATIE AMBTSHALVE WIJZIGING ADRESGEGEVENS

De persoon hieronder woont niet meer op het adres waar hij/zij vol-
gens de Wet basisregistratie personen (Wbrp) staat ingeschreven. 
Dit blijkt uit het adresonderzoek van de afdeling Burgerzaken. Het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mei-
erijstad heeft daarom besloten om de persoonsgegevens van onder-
staande persoon niet meer bij te houden en deze persoon uit te 
schrijven uit Nederland. Hierop volgt een inschrijving in het RNI (Re-
gistratie Niet Ingezetenen) met onbekende verblijfplaats.

Geslachtsnaam  
en voorletters

Geboortedatum Datum besluit

Borkowski, L 13-05-1989 25-04-2017

Bezwaar
Betrokken persoon kan binnen zes weken na de datum van deze pu-
blicatie bezwaar maken. Dit kan op grond van de Algemene Wet Be-
stuursrecht. In het bezwaar dient uw naam, adres, datum en handte-
kening te staan. Net zoals een omschrijving van het besluit en 
motivering van uw bezwaar. 

Met nadruk wordt opgemerkt dat het indienen van een bezwaar de 
werking van dit besluit niet schorst. 

Opschorten kan alleen aan de hand van een uitspraak van de voor-
zieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch. Daarvoor 
moet u bij de voorzieningenrechtbank van de rechtbank, sector Be-
stuursrecht te ’s-Hertogenbosch, een verzoek indienen. Meer infor-
matie hierover kunt u vinden op www.rechtspraak.nl 

Informatie 
Hebt u nog vragen over de inhoud van bovenstaand besluit? Dan 
kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de ge-
meente Meierijstad via 14 0413 of info@meierijstad.nl

OPENINGSTIJDEN ZWEMBAD DE MOLENHEY MEIVAKANTIE

Tijdens de meivakantie, 
van zaterdag 22 april t/m 
zondag 7 mei gelden er 
aangepaste openingstij-
den in Zwembad De 
Molen Hey. De aangepaste openingstijden zijn te vinden op onze 
website http://zwembaddemolenhey.nl. Tijdens de meivakantie is er 
GEEN discozwemmen!

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN

Het bestemmingsplan “Vicaris van Alphenstraat 3-5-7” is op 6 april 
2017 ongewijzigd vastgesteld en ligt met ingang van 21 april 2017 
gedurende zes weken tot en met 1 juni 2017 voor een ieder ter inza-
ge. Het bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplan-
nen.nl waar het te vinden is onder nummer NL.IMRO.1984.
SCH001BP001207P-VG01, ook kan het plan worden ingezien in het 
gemeentehuis te Veghel. Het bestemmingsplan voorziet in het reali-
seren van 12 appartementen ter plaatse van de voormalige apotheek 
en naastgelegen woning aan de Vicaris van Alphenstraat 3-5-7 in 
Schijndel. 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
    
   
  
    
   
 
    
   

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 



VERGUNNINGEN 19-4-2017 TOT EN MET 27-04-2017

Binnengekomen omgevingsvergunningaanvragen
Locatie Schijndel Omschrijving
Hoofdstraat 192 te Schijndel kappen van twee bomen en het verbre-

den van een inrit
Planetenlaan 48 te Schijndel verbreden van een inrit
Vossenstraat 7 te Schijndel uitbreiden van een woning
Hulzebraak fase 5B te Schijndel bouwen van 28 woningen

Binnengekomen evenementenvergunningaanvragen
Locatie Schijndel Omschrijving
Kloosterpark te Schijndel 2 t/m 4 juni 2017 1 Ander Festival

Verleende omgevingsvergunningen 
Locatie Schijndel Omschrijving
Boxtelseweg 5 te Schijndel aanpassen van de indeling en overkap-

ping van een boerderij
Van Leeuwenhoekweg 23 te Schijndel bouwen van een overkapping
Eekelhof 35 te Schijndel Realiseren van een bijgebouw

 
Verleende evenementenvergunningen 
Locatie Schijndel Omschrijving
Buitenplaats café de Sok te Schijndel Guilty & Filthy 25 mei 2017

Verdagingsbesluiten
Locatie Schijndel Omschrijving
Hoofdstraat 162 te Schijndel herontwikkelen van winkelpand naar 

woonfunctie

INFORMATIE
Voor meer informatie over besluiten en bekendmakingen verwijzen wij u naar het digi-
tale gemeenteblad van de gemeente Meierijstad op www.officielebekendmakingen.nl 


