
Gemeentenieuws

Sint-Michielsgestel 
geeft ruimte

Afspraak maken
Wilt u iets aanvragen of in gesprek  

met een medewerker of bestuurder?  

Dat kan alleen op afspraak. Maak een  afspraak 

via www.sint-michielsgestel.nl 
of (073) 553 11 11.

Melding openbare ruimte
Heeft u een melding, klacht of vraag over de 

openbare ruimte? Bel het Servicepunt  

openbare ruimte: (073) 553 16 44. 

Openingstijden
Maandag 8.30 uur tot 17.00 uur

Dinsdag 8.30 uur tot 19.00 uur

Woensdag 8.30 uur tot 17.00 uur

Donderdag 8.30 uur tot 17.00 uur

Vrijdag  8.30 uur tot 16.00 uur

Contactgegevens
Gemeentehuis
Meanderplein 1, Sint-Michielsgestel
gemeente@sint-michielsgestel.nl 
www.sint-michielsgestel.nl/contact 
(073) 553 11 11

Postbus 10.000, 5270 GA  
Sint-Michielsgestel

Servicecentrum Berlicum
Kerkwijk 61, Berlicum
(alleen op afspraak)

Milieustraten
Kijk voor de actuele openingstijden  
op onze website.

Inzameling  
snoeihout 

O p dinsdag 13 november 2018 wordt 
snoeihout aan huis opgehaald door de 
gemeente. Na aanmelding en tegen 

betaling komen ze ook bij u.

U kunt tot 12.00 uur op maandag 12 november 

2018 doorgeven dat u groot snoeihout wilt laten 

ophalen. Dit kan via telefoonnummer  

(073) 553 12 20 of via email  

H.vd.Brand@MijnGemeenteDichtbij.nl. Zet in de 

mail bij het onderwerp: ‘snoeihout’). 

Alleen het tijdig aangemelde snoeihout wordt 

opgehaald. Het ophalen van snoeihout kost € 9,75. 

Na de ophaalronde ontvangt u een rekening die u 

per giro  of bankrekening kunt betalen. 

Het op te halen snoeihout moet op dinsdag  

13 november 2018 vanaf 8.00 uur aan de voorzijde 

van de woning aan de straat liggen. Het snoeihout 

moet met touw zijn gebundeld. U mag maximaal  

5 m2 snoeihout aanbieden. 

Zilveren jubileum 
Jan Vink Stichting
Eind oktober 2018 heeft Burgemeester Pommer 

een feestelijk gezelschap mogen ontvangen in het 

gemeentehuis. Het betrof het bestuur van de Jan 

Vink Stichting. De Stichting werd 25 jaar geleden 

opgericht en richt zich op kleinschalige projecten 

in Indonesië. 

Speciaal voor het zilveren jubileum kreeg de 

burgemeester mede bezoek van de broers Udin en 

Pitr van de Indonesische partnerstichting Yayasan 

Kawan Sejalan (Samen Onderweg) uit Yogyakarta. 

Vanwege het zilveren jubileum van de Jan Vink 

Stichting bezochten de heren Nederland.

Mevrouw Van de Laak-Smith 101 jaar

Burgemeester Pommer is op donderdag 1 november 2018 op bezoek geweest bij mevrouw Van de Laak-Smith in Den 

Dungen. Zij is namelijk op deze datum 101 jaar mogen worden. Om dit heugelijke feit te vieren, was ze aangenaam 

verrast met bloemen en taart. 

Gemeenteraad

W oensdag 14 november 2018 vergadert de 
gemeenteraad. Ook deze extra vergadering is 
openbaar. U bent vanaf 20.00 uur dan ook van 

harte welkom.  

Op de agenda staat onder andere:

•  Vaststellen Profielschets nieuwe burgemeester  

Sint-Michielsgestel

•  Vaststellen verordening Vertrouwenscommissie  

Sint-Michielsgestel

•  Bezoek Commissaris van de Koning W. van de Donk 

om de profielschets in ontvangst te nemen en hierop 

te reageren.

De volledige agenda kunt u zien op de website:  

www.sint-michielsgestel.nl. 
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Het nieuwe college van Sint-Michielsgestel werkt vanuit de gedachte: 

verantwoordelijkheid nemend waar het moet, ruimte gevend waar het kan. De 

begroting is daar een uitwerking van. We laten er in zien hoe we dit in de praktijk 

invullen, wat het kost en wanneer we dat willen doen. 

Alle onderwerpen waar de gemeente aan werkt, zijn ingedeeld in vijf programma’s. 

In onderstaande afbeeldingen zie je hoe de inkomsten en uitgaven over deze 

programma’s verdeeld zijn. Sint-Michielsgestel is een financieel gezonde gemeente. 

Omdat een gemeentebegroting in balans moet zijn, is het bedrag aan inkomsten en 

uitgaven gelijk. Dat wil zeggen dat we niet meer geld uitgeven dan we aan inkomsten 

binnen krijgen. Andersom is het zo dat geld dat we niet (direct) uitgeven, gereserveerd 

of gespaard wordt voor de toekomst. 

Wat gaan we volgend jaar doen?

In de begroting vind je per programma een overzicht van de activiteiten die we in 

2019 en verder gaan uitvoeren. Alle informatie vind je op https://sint-michielsgestel.

begroting-2019.nl.  

Duurzaamheid

•  We maken samen met inwoners en ondernemers een duurzaamheidsagenda

•  We onderzoeken hoe we gemeentelijke gebouwen duurzamer kunnen maken

• We plaatsen LED verlichting in de straatlantaarns 

Maatschappelijke ontwikkeling

•  We werken aan 1 loket voor vragen over zorg en ondersteuning

•  We organiseren ontmoeting en laagdrempelige zorg in en met onze buurten en 

wijken

•  We zetten er vol op in om mensen naar werk te begeleiden

Leefomgeving

•  We bouwen de komende periode voldoende betaalbare woningen in alle dorpen

•  We bouwen aan een MFA in Sint-Michielsgestel en Gemonde

•  We verbeteren de verkeersveiligheid rond gebouwen met een publieke functie

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

•  We gaan voortvarend van start met de uitvoering van de nieuwe economische visie 

en bijbehorend actieplan 

•  We maken verbinding met het toerisme in buurgemeenten en zetten ook in op onze 

eigen kwaliteiten

•  We verbeteren de buitensportaccommodaties en maken een plan voor verbetering 

van onze sporthallen

Bestuur

• We vernieuwen onze website

•  We blijven voorop lopen met de aanpak van verwarde personen

•  We maken de samenleving bewust van de gevolgen van ondermijning. 

Begroting 2019
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Bekendmakingen

U      vindt onze bekendmakingen op de gemeentelijke website en 
www.officielebekendmakingen.nl.  
Een enkele komt nog in de Brug.  Daarnaast vindt u een opsomming 

van andere bekendmakingen.  Voor de volledige teksten verwijzen we via 
onze website naar  www.officielebekendmakingen.nl.  
Via https://zoek.overheid.nl kunt u zich aanmelden voor de  e-mailservice 
bekendmakingen. U ontvangt berichten over uw buurt in uw mailbox.

• Kennisgeving Maatwerkvoorschriften Loofaert 63 te Berlicum

• Aangevraagde omgevingsvergunning Berkenlaan 30 te Sint-Michielsgestel

• Aangevraagde omgevingsvergunning Hoogstraat 72 te Berlicum

• Verleende omgevingsvergunning Venstraat 2 te Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Uijlenborg 13 te Berlicum

•  Verleende omgevingsvergunning Wolfsdreef ong., sectie L494 te  

Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Bosscheweg 22 te Den Dungen

•  Verlenging van de beslistermijn Torenstraat 6 t/m 124 en Kloosterpad 7 en 9 

te Sint-Michielsgestel

• Ontheffing sluitingsuur Sint Joris Hof, Groenstraat 14D in Berlicum

Ruimtelijke Ordening

Ontwerp bestemmingsplan Koudenbergstraat, tussen 2a en 4, Gemonde

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 

Koudenbergstraat, tussen 2a en 4, Gemonde ter inzage wordt gelegd (conform art. 3.8 

Wro).

Het betreffende ontwerp bestemmingsplan maakt op de gronden gelegen tussen 

Koudenbergstraat 2a en 4 in Gemonde de oprichting van een Ruimte-voor-Ruimte 

woning mogelijk. Een stuk grond met een oppervlak van zo’n 730 m2, met hierbinnen 

gelegen de bestaande rioolleiding naar het achtergelegen bergbezinkbassin, zal 

hierbij naar de gemeente overgaan. Dit stuk grond krijgt de bestemming “Groen” en 

gedeeltelijk de bestemming “Leiding – Riool”.

Anterieure overeenkomst

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening geeft aan dat het verhaal van kosten 

over de in het plan of in de vergunning begrepen gronden verzekerd dient te zijn. 

Tussen de gemeente en de initiatiefnemer is een zogeheten anterieure exploitatie-

overeenkomst gesloten. Door middel van deze overeenkomst is het verhaal van kosten 

anderszins verzekerd en is besloten om geen separaat exploitatieplan vast te stellen.

Inzagetermijn, procedure en zienswijzen

Het ontwerp bestemmingsplan Koudenbergstraat, tussen 2a en 4, Gemonde, met 

de daarop betrekking hebbende stukken ligt van vrijdag 9 november 2018 tot en 

met donderdag 20 december 2018 voor een ieder ter inzage bij de receptie in het 

gemeentehuis, Meanderplein 1 in Sint-Michielsgestel. Buiten de openingstijden is 

inzage op afspraak mogelijk. Daarvoor kunt u bellen naar de centrale balie  

(073- 5531111). 

Het digitale ontwerp-bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u via diverse 

zoekopties (via kaart, adres of ID-nummer NL.IMRO.0845.BP2018GMDKDBS2a4-ON01 

raadplegen en downloaden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl of via de volgende 

directe link/weblocatie:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn= 

NL.IMRO.0845.BP2018GMDKDBS2a4-ON01

Binnen de genoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder een schriftelijke 

of mondelinge zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad 

indienen. Zienswijzen kunnen niet per email worden ingediend. Schriftelijke 

zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, 

Postbus 10.000, 5270 GA Sint-Michielsgestel. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer T. Diebels, bereikbaar op het 

telefoonnummer (073) 553 16 26.

Omgevingsvergunningen

Ontwerp omgevingsvergunning Schildershof 2 te Sint-Michielsgestel 

Registratienummer 2018233: het herontwikkelen van een perceel tot twee-onder-een 

kapwoningen

Uitgebreide procedure voor de activiteiten: bouwen, monument en planologische 

afwijking.

Informatie en procedure

De ontwerp omgevingsvergunning, aanvraag en bijbehorende stukken liggen 

op afspraak van 9 november 2018 tot en met 20 december 2018 ter inzage in 

het gemeentehuis. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met het team 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving  via telefoonnummer (073) 553 11 50.

Heeft u direct belang bij deze beslissingen? Dan kunt u binnen bovengenoemde 

termijn van 6 weken eventuele zienswijzen tegen de ontwerp omgevingsvergunning 

indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 5270 GA 

Sint-Michielsgestel. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak 

worden gemaakt.

Samenwerkingsconvenant 
Zorg en Veiligheid
Het verbinden van zorg en veiligheid staat hoog in het vaandel. De fusie van het 

veiligheidshuis in een Zorg en Veiligheidshuis (ZVH) Noordoost Brabant is een 

initiatief wat dan ook door de gemeente wordt ondersteund. Burgermeester Jan 

Pommer en wethouder Peter Raaijmakers ondertekenen namens de gemeente Sint-

Michielsgestel de samenwerkingsovereenkomst om ruimte te geven aan zorg en 

veiligheid. 


