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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.

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 .

Vergadering auditcommissie 18 juli 

Uitschrijving basisregistratie personen

Zomervakantie

Commissievergaderingen

14 juli 2016

Volg ons op: 
twitter.com/

Gem_Schijndel 

Aangepaste openingstijden

Woensdag 20 juli is het van 14.00 
tot 16.00 uur geen recreatief 
zwemmen in Zwembad De Molen 
Hey i.v.m. Diplomazwemmen. De 
zwemlessen gaan gewoon door m.u.v. groepje 5, B en C.

Periode tussen: 04-07-2016t/m 11-07-2016

Omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen 
Globale locatie Omschrijving
Andoornstraat 46  kappen van een esdoorn
Kerkstraat 4  realiseren van woningen en appartementen in-

een voormalige R.K. kerk
Lieseindsedijk 2 A   plaatsen van teelt ondersteunende voorzieningen 

in de vorm van regekappen t.b.v. teelt zachtfruit
Veghelsedijk 64  aanvragen van een toegangsdam voor agrarisch 

perceel
Vlagheide 10  Melden wijziging inrichtingsgrens Stortplaats de 

Vlagheide 

Verleende vergunningen 
Globale locatie Omschrijving
Chrysanthof 4 vergroten van een woning 

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.

Maandag 18 juli 2016 is er een 
openbare vergadering van de au-
ditcommissie. De vergadering is in 
de ronde kamer van het gemeen-
tehuis en begint om 19.30 uur. 

Vergaderstukken
De stukken zijn te vinden op www.
schijndel.nl. Zie Bestuur en organi-

satie - bestuurlijke stukken – au-
ditcommissie. 

Informatie
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de griffi e (tel. 
54 40 852 of e-mail griffi e@schijn-
del.nl).

Het onderstaande persoon worden 
uitgeschreven uit de basisregistra-
tie personen (BRP):

Uitschrijving Basisregistratie per-
sonen (BRP), R. v.d. Rijt geboorte-
datum 09-10-1980.

Donderdag 14 juli a.s. is er een 
openbare vergadering van de vas-
te commissie voor de
gemeenteraad. De vergadering is 
in de raadzaal van het gemeente-
huis en begint om 19.30 uur.

Vergaderstukken
De stukken zijn te vinden op www.
schijndel.nl. Zie bestuur en organi-
satie- bestuurlijke stukken-

commissievergadering 14 juli 
2016.  De stukken zijn ook in te 
zien bij het informatiecentrum in 
het gemeentehuis.  

Informatie
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de griffi e (tel. 
54 40 852 of e-mail griffi e@schijn-
del.nl).

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Schijndel maken op 
grond van artikel 3.8, eerste lid, 
Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat het ontwerp bestemmingsplan 
Kerkstraat 29 ter inzage ligt. Het 
ontwerp bestemmingsplan omvat 
het restaureren en eventueel split-
sen van een boerderij.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan 
Kerkstraat 29 met alle daarbij be-
horende stukken ligt van 9 juli 
2016 tot en met 26 augustus 2016 

voor een ieder ter inzage. Het ont-
werp bestemmingsplan is te raad-
plegen via de gemeentelijke
website www.schijndel.nl en www.
ruimtelijkeplannen.nl, waar het te 
vinden is onder identifi catienum-
mer:
NL.IMRO.0844.BPKerkstraat29-
ON01. Ook kan het ontwerp be-
stemmingsplan worden ingezien in 
het informatiecentrum van het ge-
meentehuis.

Zienswijze
Tegen het ontwerp bestemmings-

De zomervakantie van 2016 komt 
in zicht en dan gelden er aange-
paste openingstijden in Zwembad 
De Molen Hey. De aangepaste 
openingstijden gelden van zater-
dag 23 juli tot en met zondag 4 
september. 

De openingstijden zijn per dag 
verschillend, dus kijk goed op wel-
ke datum je wilt komen zwemmen!
Vanaf maandag 1 augustus tot en 
met zondag 14 augustus 2016 
(week 31 en 32) is Zwembad De 
Molen Hey twee weken volledig 
gesloten voor groot onderhoud.

Ontwerp bestemmingsplan Kerkstraat 29, Schijndel
plan kan een ieder gedurende bo-
vengenoemde termijn zowel 
schriftelijk als mondeling zienswij-
ze naar voren brengen. Schriftelij-
ke zienswijzen kunt u richten aan 
de gemeenteraad van de
gemeente Schijndel, Postbus 5, 
5480 AA Schijndel.

Als u van de mogelijkheid gebruik 
wilt maken om mondelinge ziens-
wijzen in te brengen, kunt u con-
tact opnemen met de afdeling 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or-
dening en Milieu van de gemeente 
Schijndel.

Algemene informatie
Als u nog vragen heeft naar aanlei-
ding van het ontwerp bestem-
mingsplan kunt u contact opne-
men met de afdeling 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or-
dening en Milieu via telefoonnum-
mer 073 544 09 99.
Voor het inzien van het bestem-
mingsplan in het informatiecen-
trum hoeft u geen afspraak te ma-
ken. 
Indien u een toelichting wenst is 
een afspraak noodzakelijk.

Like ons op: facebook.com/
gemeenteSchijndel

Verkeersbesluit opheffi ng 
gehandicaptenparkeerplaats

De toegewezen gehandicapten-
parkeerplaats op het parkeerter-
rein aan de Pastoor Erpstraat 74 
wordt opgeheven. De gebruiker 
van de gereserveerde gehandicap-
tenparkeerplaats gaat verhuizen. 
Besluiten van deze aard treden 
normaliter zes weken na de be-
kendmaking in werking. Om de 
parkeerruimte eerder beschikbaar 
te stellen voor algemeen gebruik 
worden het verkeersbord en de 

markeringen op korte termijn ver-
wijdert. 

Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit 
besluit, kunt u binnen zes weken 
na de datum van bekendmaking, 
een bezwaarschrift indienen. Dit 
richt u aan burgemeesters en wet-
houders van Schijndel, Postbus 5, 
5480 AA Schijndel. 


