
 

 

PERSLIJST 18  DECEMBER 2018 

 

Persberichten 

 

 

Verlenging tijdelijke verharding Vlagheide 

De tijdelijke verhardingen van 2 wegvakken op de Vlagheide kunnen nog voor een periode 

van twee jaar gehandhaafd blijven. Dit is het voornemen van het college van burgemeester 

en wethouders van Meierijstad. Voorwaarde is wel dat gemeente en Stadsgewest er 

onderling financieel uitkomen.  

 

Bouwweg 

De twee wegvakken tussen Dakotaweg en Koeveringsedijk zijn in 2014 door van een tijdelijke 

verharding voorzien. Dat was noodzakelijk voor de zware voertuigen die ingezet werden bij de 

afdichting van de voormalige vuilstortplaats Vlagheide. Het Stadsgewest is verantwoordelijk voor de 

afdichting en de gemeente heeft het Stadsgewest een tijdelijke vergunning gegeven. De weg is 

nooit bedoeld geweest om duurzaam te behouden; de kwaliteit van de verharding is daarom ook die 

van een bouwweg. De vergunning is afgegeven tot het moment dat de afdichting voltooid is; dat 

moment is nu bereikt. Op basis van de vergunning zou de verharding eind 2018 door het 

Stadsgewest verwijderd worden. Behalve de afdichtingsoperatie  is er voor de gemeente nooit enige 

reden geweest verhardingen in het gebied aan te brengen. Bereikbaarheid van woningen en 

bedrijven was voldoende geborgd. Het al aanwezige wegennet paste bij de gewenste 

verkeersafwikkeling en het recreatieve karakter van het gebied Vlagheide.  

 

 

 



Onderzoek naar behoud 

Op 12 oktober 2017 is door de gemeenteraad de motie ‘Behoud tijdelijke verharding Vlagheide’ 

aangenomen. Daarin is het college gevraagd te onderzoeken of de tijdelijke verharding voorlopig 

kan worden behouden.  

Het college heeft met allerlei belanghebbenden in het gebied en met het Stadsgewest gesproken. 

Ook zijn de voor- en de nadelen van het voorlopig handhaven van de tijdelijke verharding op een rij 

gezet. Bij het opmaken van de balans zag het College geen zwaar beletsel om de verharding wat 

langer te laten liggen. De komende tijd stelt de gemeente een definitief verkeersplan op voor de 

Vlagheide. Wethouder van Rooijen (Infrastructuur en duurzaamheid) snapt dat veel bewoners er 

inmiddels aan gewend zijn en pleiten voor behoud. “Maar we zien ook dat er zich nogal wat 

verkeersovertredingen (tegen de verplichte rijrichting in ; te hoge snelheid) voordoen, de verharding 

sluipverkeer bevordert en cultuurhistorische waarden bedreigd worden. De recreatievisie Vlagheide 

is inmiddels klaar; we gaan nu een verkeerskundige visie voor het totaal gebied maken. Daarna 

maken we opnieuw de balans op voor deze wegvakken”  

De gemeente gaat nu eerst het gesprek aan met het Stadsgewest. Als dat tot overeenstemming 

leidt vraagt de gemeente een vergunning aan voor langer handhaven van de tijdelijke verharding. 

Het gaat dan om maximaal twee jaar. 

 

 

Kunstcollectie gemeente Meierijstad 

Gemeente Meierijstad beschikt over een grote kunstcollectie. Een klein deel van deze kunstcollectie 

is te zien in openbare gebouwen. Het grootste deel van de kunstcollectie ligt nu opgeslagen in een 

depot, in afwachting van de definitieve bestemming. Het realiseren van een expositie- en 

opslagruimte voor de gemeentelijke kunstcollectie is één van de ambities van Meierijstad. 

Momenteel wordt onderzocht of deze bestemming ondergebracht kan worden in het voormalig 

gemeentehuis in Schijndel, het zogenaamde Wenkend Perspectief. 

 

Inventarisatie 

In samenhang met het Wenkend Perspectief is onderzocht wat tot de kerncollectie van de 

gemeentelijke kunstcollectie mag worden gerekend. De criteria hiervoor zijn helder en liggen vast. 

Daarnaast is het duidelijk welke werken teruggegeven worden. Dit zijn o.a. werken in bruikleen en 

werken die de voormalige gemeenten in het kader van de voormalige BKR-regeling ontvingen van 

kunstenaars. Met de BKR-kunstenaars vindt hierover overleg plaats of is dit inmiddels afgerond.  

 

Ontzameling 

Voor de werken die daarna nog overblijven zijn twee sporen mogelijk. Deze werken zouden ‘om 

niet’ geschonken kunnen worden aan niet-commerciële maatschappelijke instellingen. Daarnaast 

bestaat de mogelijkheid om werken via een veiling of via lokale kringloop te verkopen.  

 



 

 

Effectieve schuldhulpverlening 

De gemeente wil alle inwoners – ook kinderen – mee laten doen in de samenleving. Voor iedere 

inwoner die in financiële problemen komt, willen we passende ondersteuning bieden.  Als onderdeel 

van het armoedebeleid proberen we effectieve schuldhulpverlening in te zetten. De groep die in de 

problemen komt groeit namelijk gestaag. Een groot deel van deze groep zal niet snel uitstromen 

waardoor de kosten blijvend gemaakt zullen worden (bijzondere bijstand). Hierdoor komt het 

armoede- en schuldenbudget onder druk te staan.  

 

Uitbreiding aanbod 

We willen de grip op de in- en uitstroom van mensen onder bewindstelling vergroten. Daarom is 

besloten om het aanbod op het terrein van schuldhulpverlening uit te breiden met budgetcoaching 

en budgetbeheer. Daarmee voorkomen we in een aantal situaties instroom in bewindvoering. Het 

uitvoeren van een nieuwe taak door de gemeente heeft zowel financiële als personele 

consequenties. Voorgesteld wordt de formatie klantmanagers schuldhulp vooralsnog met 32 uur 

per week uit te breiden vanwege deze nieuwe taak. Daarnaast ligt er een belangrijke taak voor onze 

armoede ambassadeur voor het leggen van verbindingen en het geven van informatie. Met de 

Adviesraad Sociaal Domein heeft uitgebreid overleg plaatsgevonden en zij zijn positief over deze 

extra gemeentelijke dienstverlening. 

 

 

Meierijstad pakt door in aanpak grensoverschrijdend gedrag 

Grensoverschrijdend gedrag bij (sport)verenigingen en vrijwilligersorganisaties is momenteel een 

veelbesproken thema, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Een aantal (sport)verenigingen en 

vrijwilligersorganisaties in Meierijstad heeft het onderwerp al omarmd en heeft ook maatregelen 

genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en tegen te gaan. De gemeente wil dat in 

2019 verder uitbreiden, zodat het bij alle verenigingen en organisaties op de agenda staat.  

 

Pilotproject met ministerie 

Om dit te bereiken heeft de gemeente in 2018, samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, 

een proefproject gedraaid omtrent het versoepelen van het aanvragen van een Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG).  Daarnaast heeft de gemeente gewerkt aan een aanbod aan organisaties om hen te 

ondersteunen in het aanpakken en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. 

 

Totaalpakket aan maatregelen 

Begin 2019 komt er een toolkit beschikbaar, waarin verschillende preventieve maatregelen 

genoemd staan. Dit informatiepakket helpt de organisaties en verenigingen bij het opstellen van een 

aannamebeleid (waaronder het aanvragen van een VOG, een Verklaring Omtrent Gedrag), het 



opstellen van een gedragscode of omgangsregels, het benoemen van een 

vertrouwenscontactpersoon en het vaststellen van een meldprotocol bij grensoverschrijdend 

gedrag. Ook organiseert de gemeente in 2019 themabijeenkomsten en workshops om de 

organisaties hierin ondersteuning te bieden. Daarnaast wordt het tegengaan van 

grensoverschrijdend gedrag opgenomen in de subsidieverstrekking. 

 

Wethouder Coby van der Pas: “Als gemeente hechten we aan een gezonde, leefbare en veilige 

omgeving voor onze inwoners. Deze preventiemaatregelen en acties dragen zeker bij aan een 

veilige sfeer en een open cultuur binnen de organisaties. Het zou fantastisch zijn als alle clubs in 

gemeente Meierijstad het belang zien van een totaalaanpak en dat iedereen hiermee aan de slag 

gaat binnen de eigen club”.  

 

Uitbreiding gratis VOG-aanvraag 

Wat ook helpt, is dat de landelijke regels voor het aanvragen van een gratis VOG voor 

sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties verruimd zijn. Organisaties komen hiervoor in 

aanmerking als men werkt met kwetsbare inwoners zoals minderjarigen, hulpbehoevenden en/of 

mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Meer informatie hierover is te vinden op 

www.gratisvog.nl/.  

 

Subsidies gemeenschapshuizen en wijkgebouwen geharmoniseerd 

Door de fusie van de voormalige gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode, moesten de 

regels voor de subsidiëring van de gemeenschapshuizen, wijkgebouwen en multifunctionele 

accommodaties vóór 2019 op elkaar afgestemd worden. Eenduidig subsidiebeleid is daarbij het 

uitgangspunt geweest. 

 

De gebouwen kennen een grote verscheidenheid en hebben allemaal hun eigen identiteit en 

geschiedenis en verschillende manieren van subsidiering. Mede door de verschillende 

eigendomssituaties en gebruikersafspraken uit het verleden, was het onmogelijk om voor álle 

accommodaties eenduidige regels en subsidienormen op te leggen. In een aantal gevallen was 

maatwerk nodig.  

 

Wethouder Coby van der Pas: “Gemeenschapshuizen, wijkgebouwen en multifunctionele 

accommodaties zijn belangrijke pijlers voor de leefbaarheid in Meierijstad. Met dit nieuwe beleid en 

de bijbehorende subsidiëring willen we ervoor zorgen dat alle organisaties hun accommodaties 

kunnen blijven beheren en exploiteren. Zo blijft het mogelijk om er elkaar te blijven ontmoeten, 

opvangen, ontplooien, informeren, consulteren en ontspannen.  

 

http://www.gratisvog.nl/


Bij de totstandkoming van de nieuwe subsidieregels zijn alle beheersorganisaties gevraagd om mee 

te denken. De afgelopen weken zijn zij geïnformeerd over wat dit voor hen betekent. Een aantal 

heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt voor nadere toelichting vanuit de gemeente. 

 
 
 
 

Besluitenlijst college B en W 

 

Aanpak grensoverschrijdend gedrag bij sport- en andere verenigingen en 

vrijwilligersorganisaties 

zie persbericht 

 

Raadsinformatiebrief kunstcollectie gemeente Meierijstad (toezegging gemeenteraad) 

Zie persbericht en raadsinformatiebrief 

 

Beleidsnota Nieuwe instrumenten voor effectieve schuldhulpverlening  – Budget coaching 

en Budgetbeheer Meierijstad 

zie persbericht 

 
Wijziging governance structuur IBN Holding B.V. 

zie raadsinformatiebrief 

 

Ontwerp bestemmingsplan "Nijnsel, herziening Huisakkerweg 12" 

Het college stemt in met het ontwerp bestemmingsplan "Nijnsel, herziening Huisakkerweg 12" en 

geeft het ontwerp bestemmingsplan vrij voor ter inzage legging. Het college ziet af van een 

inspraakprocedure ingevolge de inspraakverordening. Ook is het college voornemens een hogere 

grenswaarde te verlenen voor geluid en legt het ontwerp besluit hogere grenswaarde gelijktijdig met 

het ontwerp bestemmingsplan “Nijnsel, herziening Huisakkerweg 12” ter inzage. 

 

Tijdelijke verharding Vlagheide 

Zie persbericht en raadsinformatiebrief 

 
Startnotitie Erfgoedvisie Meierijstad 

zie raadsinformatiebrief 

 
Nadere regels subsidiëring vrijwilligersorganisaties welzijn en advies- en overlegorganen 

sociaal domein 2019 

Om te voldoen aan het bepaalde in de  Wet Arhi (Algemene regels herindeling) en de Algemene 

Subsidieverordening Meierijstad 2018 (ASV) zijn nadere regels opgesteld voor de subsidiëring van 



een aantal vrijwilligersorganisaties binnen het welzijnsterrein en voor de erkende advies- en 

overlegorganen binnen het sociaal domein (Adviesraad Sociaal Domein, Stichting Toegankelijk 

Meierijstad en Seniorenraad Meierijstad).  

Van de RAV is een eenmalige bijdrage ontvangen. Deze bijdrage is naar rato van inwoneraantal 

verdeeld over de AED-organisaties in Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel voor het plaatsen van 

AED’s op ‘witte vlekken’. De voorstellen zijn afgestemd met de betrokken organisaties.  

Het college besluit de subsidiëring van de vrijwilligersorganisaties welzijn en van de advies- en 

overlegorganen binnen het sociaal domein vast te leggen in nadere regels. Verder wordt aan de 

AED-organisaties een eenmalig subsidie toegekend voor het plaatsen van AED’s op zogenoemde 

‘witte vlekken’ 

 

Harmonisatie subsidiëring wijkgebouwen, gemeenschapshuizen en multifunctionele 

accommodaties 

zie persbericht en raadsinformatiebrief 

 

Aankoop tillift voor het zwembad de Molen Hey 

Toegelicht in het persgesprek 
 

 

Uit de agenda van het college van B en W 

N.v.t.  

 

 

 
 

 


