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Redactie

Gemeentehuis Schijndel

De gemeente Schijndel werkt 
op afspraak
U kunt bij de gemeente Schijndel 
alleen op afspraak terecht. 
Maak een afspraak via het digitaal 
loket op www.schijndel.nl of via het informa-
tiecentrum in het gemeentehuis, 073 - 54 40 
999.
Informatiecentrum
Het informatiecentrum is geopend van 
maandag tot en met woensdag van 8.30 tot 
17.00 uur, donderdag van 8.30 tot 19.00 uur 
en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 
Burgerzaken
U kunt alleen op afspraak terecht bij het lo-
ket van Burgerzaken
Het loket burgerzaken is elke werkdag ge-
opend van 8.30 – 12.00 uur. 
Ook op woensdag tussen 13.30 – 15.30 uur 
en donderdag tussen 17.00 en 19.00 uur. 

Openingstijden

Bogaard 2, Schijndel
De milieustraat is telefonisch niet bereikbaar
Openingstijden:
Woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur
Donderdag van 13.00 uur tot 17.00 uur
Vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur

Milieustraat

Afvalwijzer

De afvalwijzer is te vinden op de website 
www.schijndel.nl – afval – afvalkalender.

Aangepaste openingstijden op 13 en 16 mei

Aanpak beheersing eikenprocessierups 

Collecte

Kapittelpad en Kloosterpark 

Gemeentelijke bekendmakingen in 
elektronisch gemeenteblad

Voor de offi ciële bekendmakingen 
van de gemeente Schijndel kunt u 
terecht op het elektronische ge-
meenteblad. In dit digitaal ge-
meenteblad treft u naast de ken-
nisgevingen van besluiten ook 

overige gemeentelijke mededelin-
gen.
Het elektronisch gemeenteblad 
wordt gepubliceerd op www.offi cie-
lebekendmakingen.nl  en www.schijn-
del.nl .

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Parkeerterrein aan de Steeg 

Volg ons op: 
twitter.com/

Gem_Schijndel 

Like ons op: 
facebook.com/

gemeenteSchijndel

Aangepaste openingstijden

Woensdag 18 mei is het van 14.00 
tot 16.00 uur geen recreatief 
zwemmen i.v.m. diplomazwem-
men. De zwemlessen gaan gewoon door m.u.v. groepje 5, B en C.

Periode tussen: 01-05-2016 t/m 08-05-2016

Omgevingsvergunningen

B innengekomen aanvragen 
G  lobale locatie Omschrijving
Chrysanthof 4  vergroten van een woning 
De Heikampen 22  plaatsen van serre en vergroten van een 
dakkapel 
Rozenstraat 10  kappen van een boom 
Vijverweg 1 122  kappen van 2 eiken en 2 berken 

Verleende vergunningen 
Globale locatie Omschrijving
Gemondseweg 42  kappen van een boom
Boxtelseweg 11   kappen van een Acacia 
Vicaris van Alphenstraat 5 kappen van een berk 

Informatie
Voor inlichtingen over de ingediende aanvragen en het inzien van de 
stukken kunt u op afspraak terecht bij de afdeling Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu (073) 544 09 50. Kijk voor de volledige 
omgevingsvergunningen in het digitale gemeenteblad op www.schijndel.nl.

15 t/m 21 mei: Oranje Fonds

Vrijdag 13 mei 2016 is het cluster 
Burgerzaken gesloten. Voor het 
doen van geboorte- en overlij-
densaangiften kunt u zonder af-
spraak terecht in het gemeente-
huis tussen 9.00 uur en 12.00 uur. 

Maandag 16 mei 2016 zijn in ver-
band met Pinksteren het gemeen-
tehuis, de gemeentewerf, de mi-
lieustraat en het Sociaal Wijkteam 
gesloten en telefonisch niet be-
reikbaar.

In de komende periode kan over-
last ontstaan door de eikenproces-
sierups. De gemeente Schijndel 
heeft met een gespecialiseerd be-
drijf een beheerplan opgesteld, 
waarmee getracht wordt de over-
last maximaal te beperken. Nu de 
bladontwikkeling van de boom en 
de rups in volle gang is, wordt er 
deze week gestart met het bespui-
ten van bomen in gebieden waarin 
de meeste overlast wordt verwacht. 
Er wordt met een biologisch bacte-
riënpreparaat gespoten, waardoor 
alleen rupsen worden gedood. 
Daarbij heeft de gemeente vooraf 
gekeken of er beschermde vlinder-
soorten aanwezig zijn, want dan is 
bestrijding middels spuiten niet 
toegestaan. De spuitwerkzaamhe-
den worden 24 uur per dag uitge-
voerd, waardoor omwonenden wel-
licht enige geluidsoverlast kunnen 
ondervinden. Het bacteriënprepa-
raat is veilig voor mens en dier, 
maar gezien het irriterende karak-
ter van het middel wordt afgeraden 
in de nevel te komen en dieren niet 
onder te bespuiten bomen te laten 
grazen tijdens spuitwerkzaamhe-
den. Op locaties waar niet gespo-
ten wordt en waar later toch over-
last ontstaat, wordt overgegaan 
naar bestrijding middels zuigen of 
plukken.

Levenswijze rups
De eikenprocessierups is de grijze, 
harige rups van een onopvallende 
nachtvlinder, die alleen in eiken 
leeft. Net voor het uitkomen van 
de knoppen, komen zeer kleine 
rupsen uit de eitjes in de top van 
de boom. Tijdens de ontwikkeling 
richting het popstadium onder-
gaan de rupsen een vijftal vervel-
lingen. Vanaf de derde vervelling 
(omstreeks eind mei) ontstaan er 
op iedere rups zo’n 700.000 mi-
croscopisch kleine brandharen, die 
overlast kunnen veroorzaken. In 
deze tijd gaan de rupsen nesten 
vormen die bestaan uit rupsen, 
spinsels, oude vervellingen en uit-
werpselen. Vanaf begin juli bewe-
gen de rupsen zich nauwelijks 
meer door de boom en gaan ze 
zich verpoppen tot vlinder. Nadat 
de vlinder in augustus is uitgevlo-
gen, zal deze wederom eitjes leg-
gen in de toppen van eikenbomen, 
die vervolgens weer uitkomen in 
het voorjaar.

Algemene informatie
Als u nog vragen heeft, kunt u 
contact opnemen met dhr. F. van 
den Bergh van de afdeling Weg- 
en Waterbouw, via telefoonnum-
mer 073-544 09 34.

Op vrijdag 3 juni 2016 vindt weer 
het jaarlijkse eindexamenfeest/
gala van het Elde college plaats. Er 
wordt een optocht van voertuigen 
georganiseerd die opstelt op het 
parkeerterrein aan de Steeg. De 
optocht gaat via de Steeg, Kluis-
straat, Vicaris van Alphenstraat, 
Markt, Pompstraat naar het Kloos-
terpark. Om de voertuigen de ge-

legenheid te geven om op het par-
keerterrein aan de Steeg op te 
stellen wordt het parkeerterrein 
tijdelijk afgesloten. 
De afsluiting geldt op vrijdag 3 juni 
2016 van 17:00 uur tot 22:00 uur 
of zoveel korter of zoveel langer 
als nodig is. De optocht wordt be-
geleidt door verkeersregelaars.

Vanaf vrijdag 3 juni 2016 17:00 
uur tot zondag 5 juni 2016 24:00 
uur of zoveel langer of zoveel kor-
ter als nodig is wordt het Kapittel-
pad en Kloosterpark (fi ets-brom-

fi etspad) afgesloten. Dit in verband 
met het eindexamenfeest van het 
Elde College op 3 juni en het jaar-
lijkse 1Anderfestival op zaterdag 4 
en zondag 5 juni.


