
De gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel groeien geleidelijk toe naar één nieuwe gemeente. Op 1 januari 2017 is gemeente Meierijstad 
een feit. De gemeenten werken achter de schermen hard aan de voorbereidingen voor de samenvoeging, zodat we u straks zo goed mogelijk van 
dienst kunnen zijn. Op deze pagina houden we u maandelijks op de hoogte over de voortgang. 
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SCHRIJVERSCOLLECTIEF MEIERIJSTAD
Nieuwe grenzen begrenzen vanaf januari 2017 een nieuwe stad. Meierijstad, waar  Sint-Oedenrode, 
Veghel en Schijndel hun krachten, talenten en bijzonderheden gaan bundelen. 
Het Schrijverscollectief Meierijstad doet hetzelfde met mensen. Schrijvende mensen. Poëzie, 
proza, columns en aforismen, vloeien uit hun pennen en toetsenborden. Eerst in hun eigen dorp, 
nu als publicerend collectief. Het Schrijverscollectief Meierijstad laat zien hoeveel schrijftalent de 
nieuwe stad al binnen (en buiten) haar nieuwe grenzen heeft. De komende zes maanden laat het 
Collectief zien hoe de schrijvers bijdragen aan Meierijstad door de gewonnen publicatieruimte op 
de Meierijpagina te vullen.  

In blijde verwachting
nog zes en een halve maand te gaan
dan wordt ons stadje geboren
met een Koningssnee wel te verstaan
bevrucht door dertien dorpen
van groot tot pittoresk klein

ik ken geen zeug met zo weinig worpen
maar met veel opgestapeld papier en viltjes 
schijnt het verwekken 
geen peulenschilletje te zijn

knuffelen tot het end van het jaar,
raadt de lokale psycholoog ons aan
zie toch die uitgestoken handen eens,
de zoete tranen komen en gaan

dat gevoel moeten we vast zien te houden
zei ooit een beroemde Nijnselse troubadour 
laten we ons verder in elkaar verdiepen.
dan groeit respect voor die ander, zeg ik stoer

- De Aa, de Dommel en de A50 stromen door dit prachtige land.

- Op een dag zal de Veghelse krol de wereld veroveren… samen met Skendelse skoljong.
- Herindelingsverkiezingen. Deze acht lettergrepen liggen straks languit gestrekt op de 
  ratelende tongen van onze lokale politci.  

WILT U MEEDENKEN OVER AFVALINZAMELING EN 
RIOLERING IN MEIERIJSTAD?

U KUNT DE ENQUÊTE NOG TOT 1 JULI INVULLEN! 

Op dit moment zijn we plannen voor afvalinzameling en een 
nieuw gemeentelijk rioleringsplan in Meierijstad aan het voor-
bereiden. En daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken!

Enquête
Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan een enquête 
over de verbetering van het gescheiden inzamelen van afval 
en over het water- en rioleringsbeleid. 
We stellen het zeer op prijs als u de vragen wilt beantwoor-
den. 
Invullen kan via www.Meierijstad.nl/enquete tot en met 30 
juni 2016 en kost u ongeveer 10 minuten. 

Eind juni gaan er op een aantal locaties enquêteurs de straat 
op om op in de drie gemeentes de enquête af te nemen. 
Die kunt u dus op bijvoorbeeld markten en winkelcentra tegen 
komen.

PROMOTIEBUDGET MEIERIJSTAD VERDEELD ONDER WINNENDE INITIATIEVEN

Maar liefst 58 aanmeldingen zijn er binnen gekomen op de oproep om promotiebudget aan te vragen voor Meierijstadinitiatieven! Goed om te zien dat er 
promotionele activiteiten georganiseerd worden, die Meierijstad op een positieve manier onder de aandacht brengen. 

De winnende initiatieven zijn:

• Hell’s Highway Run    • Compibro   • Schrijverscollectief Meierijstad
• Nijnselse Ruiters en Ponyruiters  • Kiwanis   • Cultuureducatie
• Rooi Volkoren     • Fanfare St. Cecilia Zijtaart  • St. Loopsport Meierijstad 
• Skunk     • St. de Loop’r   • Platform Heemkundekring
• Heemkundekring Vechele  • Tennisvereniging Hopbel
• Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Schijndel  • VVV Schijndel 

Een uitleg over wat de diverse initiatieven inhouden, vindt u op www.meierijstad.nl onder Initiatieven

COLOFON
Meer informatie over Meierijstad kunt u vinden op www.meierijstad.nl. 

Heeft u vragen of tips voor onderwerpen die u graag terug ziet op deze 
pagina, laat ons dat dan weten via projectbureau@meierijstad.nl

Blijf ook op de hoogte via ons Twitter en Facebookaccount.


