
Gemeentenieuws

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.

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.

Sint-Michielsgestel 
geeft ruimte

Reiniging straatkolken 
Deze week is de gemeente Sint-Michielsgestel 

gestart met het reinigen van alle gemeentelijke 

straatkolken. Dat zijn er zo’n 10.000. De firma 

Adriaans B.V. uit Mierlo voert deze klus uit in op-

dracht van de gemeente. Een kolkenzuiger reinigt 

per dag circa 500 straatkolken. Met deze klus is 

het bedrijf tot en met februari 2019 bezig.

Om het reinigen van alle kolken mogelijk te ma-

ken, vragen we om uw medewerking. Immers een 

straatkolk waarop een auto staat kan niet geleefd 

worden. Het gevolg kan zijn dat die straatkolk 

verstopt raakt.

U kunt ons een handje helpen door:

•  in de schoonmaakperiode de auto niet te par-

keren boven een kolk, die langs de weg of een 

parkeerplaats ligt

•  geen afvalcontainer te plaatsen op een kolk

•  een kolk die direct aan of in de tuin ligt vrij te 

houden van overhangende beplanting of  

hekwerken

•  geen aanhanger of caravan met een ketting aan 

het riooldeksel te bevestigen.

Planning
De fa. Adriaans werkt op diverse locaties binnen 

de gemeente. Dus een juiste planning voor het 

reinigen van de kolken is moeilijk aan te geven. 

Wegafsluitingen zijn niet nodig. Het verkeer kan 

wel wat hinder of vertraging ondervinden van de 

werkzaamheden.

Informatie
De contactpersoon van de firma Adriaans is de 

heer R. Kusters, telefoonnummer (0492) 66 17 47. 

Met vragen of opmerkingen over de werkzaam-

heden kunt u terecht bij de heer Freddy van de 

Pas van het team Beheer Openbare Ruimte van de 

gemeente. De heer Van de Pas is bereikbaar via 

telefoonnummer (073) 553 16 81.

Manager Meander gezocht (38 uur per week)

De stichting Meander is op zoek naar een ervaren 

manager die de leiding krijgt over de Meander, de nieuwe 

multifunctionele accommodatie in Sint-Michielsgestel. 

De manager is de spil in de samenwerking met de 

partners: gemeente Sint-Michielsgestel, Stichting Bint,  

de Bibliotheek en alle betrokken verenigingen. 

We zoeken een manager met:

• ruime horeca-ervaring;

•  ervaring in het exploiteren van een horeca of 

vergadercentrum;

• een afgeronde HBO-opleiding;

•  ervaring in leidinggeven aan zowel betaalde krachten 

als vrijwilligers;

• een brede sociale en maatschappelijke interesse;

• gevoel voor (sociaal) ondernemerschap;

• financiële verantwoordelijkheid;

• een pragmatische kijk op zaken.

Een uitgebreide beschrijving van de vacature is te vinden 

op: www.sint-michielsgestel.nl/inwoners/nieuws 

We bieden:

• een interessante, zelfstandige functie;

• salaris op basis van de horeca-CAO;

• een leuk team;

•  mogelijkheden om opleidingen te volgen, waaronder 

de training Hospitality.

Interesse?

Stuur dan vóór maandag 4 februari 2019 uw CV en een 

korte motivatie naar info@meanderplein.nl. Als u vragen 

heeft kunt u contact opnemen met Rien Schakenraad, via 

telefoonnummer 06 20 40 94 10, of met Claudia Bestman, 

via telefoonnummer 06 46 38 84 66. 

Gemeenteraad

Donderdag 24 januari 2019 vergadert de 
gemeenteraad. Deze vergadering is openbaar. U 
bent vanaf 20.00 uur dan ook van harte welkom.  

Op de agenda staat onder andere:

•  Raadsvoorstel vaststellen stedenbouwkundig kader 

Dommeloever Sint-Michielsgestel

•  Raadsvoorstel mogelijkheid tot geven zienswijze op 

transformatiekader Kentaliscomplex

• Raadsvoorstel over invoering startersleningen

•  Raadsvoorstel Kadernota 2020 en meerjarenperspectief 

2021-2022 Omgevingsdienst Brabant Noord.

De andere agendapunten kunt u zien op de website:  

www.sint-michielsgestel.nl. 

Informatieavond Berlicum
Op maandag 21 januari 2019 praten we u bij over de 

ontwikkelingen in Berlicum. U bent van harte welkom om 

19.30 uur in Den Durpsherd (inloop vanaf 19.00 uur). Op 

deze avond komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Inrichting Mercuriusplein

• Verkeer

• Ontwikkelingen Kerkwijk

• Gebiedsvisie De Poort van Berlicum
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Adviesraad Sociaal Domein Sint-Michielsgestel zoekt nieuwe 
leden en een notulist! 
Sint-Michielsgestel wil de zorg dichtbij 

de mensen organiseren: rondom gezin-

nen, in wijken, bij scholen. De gemeen-

te en haar maatschappelijke partners 

werken samen aan een stevige sociale 

omgeving, waardoor ook onze kwetsba-

re inwoners in staat worden gesteld om 

in verbinding te staan met de samen-

leving en daar actief in mee te kunnen 

blijven doen. 

Als mensen dit niet kunnen (ook niet 

met hulp uit de sociale omgeving) is 

het de verantwoordelijkheid van de 

gemeente ondersteuning te bieden. 

Met de verschuiving van taken van de 

rijksoverheid naar de gemeente (de drie 

decentralisaties: de Wet Maatschap-

pelijke Ondersteuning, Jeugdwet en de 

Participatiewet), is het terrein van het 

Sociaal Domein veel breder geworden. 

Het is daarmee van grote invloed op de 

zorg, het welzijn en het inkomen van 

onze burgers. 

Het vraagt ook veel 
(nieuw) beleid en 
regelgeving. 
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert 

de gemeente gevraagd en ongevraagd 

over de ontwikkeling en uitvoering van 

het beleid. De Adviesraad Sociaal  

Domein bestaat uit minimaal 7 en 

maximaal 13 leden inclusief een voor-

zitter. De leden functioneren zonder 

last of ruggespraak. De adviesraad is 

zoveel mogelijk een afspiegeling van de 

samenleving van Sint-Michielsgestel. 

Vacatures 

De Adviesraad Sociaal Domein zoekt 4 

leden en een notulist. Met name per-

sonen met kennis en/of ervaring op het 

gebied van: mensen met een verstande-

lijke beperking, chronisch zieken, GGZ, 

mantelzorgers, vrijwilligers, ouderen-

beleid, jeugdproblematiek en minima-

beleid/ inkomensondersteuning. Ook 

inwoners die zelf als cliënt of oud-cli-

ent ervaringskennis hebben, worden 

nadrukkelijk verzocht hun belangstel-

ling kenbaar te maken. 

Lid van de Adviesraad 
Sociaal Domein… 
•  Is een inwoner van de gemeente 

Sint-Michielsgestel; 

•  Heeft kennis, ervaring en betrokken-

heid bij een of meer onderdelen van 

het sociaal domein; 

•  Heeft een netwerk waardoor het lid 

(veel) signalen krijgt uit de samenle-

ving/ van cliënten; 

•  Is in staat om onafhankelijk te ope-

reren, los van een eigen (organisatie)

belang. 

Een professional die werkzaam is bij 

een (zorg)instelling die gecontracteerd 

is of gesubsidieerd wordt op het terrein 

van het sociaal domein in de gemeen-

te Sint-Michielsgestel, kan geen lid 

zijn van de adviesraad. Hij kan wel als 

adviseur door de adviesraad worden 

uitgenodigd. Een college- of gemeen-

teraadslid of een medewerker van de 

gemeente Sint-Michielsgestel kan geen 

lid zijn van de adviesraad. 

Werkwijze 

Het gaat om vrijwilligerswerk. Le-

den van de Adviesraad Sociaal Domein 

besteden gemiddeld één dagdeel per 

maand aan hun werkzaamheden. De 

Adviesraad Sociaal Domein verwerft 

actief informatie over wat er actueel is 

in onze lokale samenleving en werkt 

proactief mee in het ontwikkelen van 

gemeentelijk beleid. 

Aanmelden 

Wilt u zich aanmelden als kandidaat? 

Dan kunt u dit doen voor 25 januari 

2019. U kunt uw e-mail met  

motivatie en cv sturen naar:  

adviesraadsmg@gmail.com. Gesprekken 

met een delegatie van de Adviesraad 

Sociaal Domein zullen op donderdag  

31 januari 2019 tussen 13.00 en 17.00 of 

op vrijdag 1 februari 2019 plaatsvinden.

Verkiezingen 20 maart 2019: Kandidaatstelling

Kandidaatstelling van de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant en van 
de leden van het algemeen bestuur van Waterschap de Dommel en Waterschap Aa 
en Maas. 

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.

• Verleende omgevingsvergunning Heiblomsedijk 7 te Berlicum

• Verleende omgevingsvergunning Bosscheweg 56 te Den Dungen

• Verlenging van de beslistermijn Spurkstraat 52 te Den Dungen

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Van Overbeekstraat 2  

te Sint-Michielsgestel

• Aangevraagde omgevingsvergunning Torenplein 1 te Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Werstkant 16 te Berlicum

• Aangevraagde omgevingsvergunning Kloosterpad 5 te Sint-Michielsgestel

• Aangevraagde omgevingsvergunning Groot Grinsel 9 te Den Dungen

• Aangevraagde omgevingsvergunning De Hoefsevonder ong. te Berlicum

•  Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning De Hoefsevonder ong.  

te Berlicum (blc00l 3688)

• Evenement ‘Hoge Stoep Festival’ te Sint-Michielsgestel

• Regeling voor ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

De burgemeester van Sint-Michielsgestel maakt het volgende bekend:

 

1.    Op maandag 4 februari 2019 zal de kandidaatstelling voor de verkiezingen van de 

leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant in kieskring ’s-Hertogenbosch en 

van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap de Dommel en Waterschap 

Aa en Maas plaatshebben.

2.   Op die dag kunnen bij de Hoofdstembureau’s van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van 

kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.

3.   De benodigde formulieren voor: 

- de lijsten van kandidaten (model H 1)

 -  de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling 

(model H 9)

 -  de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering 

boven een kandidatenlijst (model H 3-1)

 -  machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging 

van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven 

een kandidatenlijst (model H 3-2) 

 -  de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) zijn tot 

en met de dag van de kandidaatstelling bij de gemeente kosteloos voor de kie-

zers verkrijgbaar.

 - bewijs van betaling van de waarborgsom  (voor nieuwe partijen).  

   

4.  Politieke groeperingen die nog niet zijn vertegenwoordigd in provinciale staten 

of waterschappen kunnen pas een kandidatenlijst indienen na betaling van een 

waarborgsom. De waarborgsom moet tijdig zijn ontvangen door de gemeente waar 

het centraal stembureau is gevestigd. 

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de registratie 

van een politieke groepering worden bij de gemeente verstrekt door DC-Burgerza-

ken/Team Verkiezingen, Meanderplein 1, Sint-Michielsgestel.
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Ruimtelijke Ordening

Kennisgeving bestemmingsplan Laar – Nieuw Laar Berlicum, Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau Laar – Nieuw Laar Berlicum en Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
varkenshouderij Laar 31 Berlicum
 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel maken, op grond 

van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en op grond van artikel 7.9 of 

7.27 Wet milieubeheer, bekend dat 

• het bestemmingsplan ‘Laar – Nieuw Laar Berlicum’ wordt voorbereid

•  de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Laar – Nieuw Laar Berlicum op grond van 

artikel 7.9 wet milieubeheer vanaf 18 januari 2019 tot en met 28 februari 2019 voor 

een ieder ter inzage ligt. 

•  De Notitie Reikwijdte en Detailniveau varkenshouderij Laar 31 Berlicum op grond 

van artikel 7.27 Wet milieubeheer vanaf 18 januari 2019 tot en met 28 februari 2019 

voor een ieder ter inzage ligt. 

Aanleiding
De gemeente Sint-Michielsgestel bereidt het bestemmingsplan ‘Laar – Nieuw Laar 

Berlicum’ voor. Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit 

milieueffectrapportage 1994 moet voor de besluitvorming over het bestemmingsplan 

‘Laar – Nieuw laar Berlicum’ een milieueffectrapportage (planmer) worden opge-

steld. Dit is voornamelijk het gevolg van de ontwikkelingsmogelijkheden die met 

het bestemmingsplan aan twee iv-bedrijven wordt geboden, in combinatie met het 

stoppen van zeven andere iv-bedrijven. 

De voorgenomen uitbreiding en modernisering van een van de twee blijvende 

veehouderijen, de varkenshouderij gevestigd aan Laar 31, is m.e.r.-plichtig. Omdat 

het bestemmingsplan “Laar – Nieuw-Laar” een planologisch kader biedt voor twee 

varkenshouderijen, is het bestemmingsplan zelf ook m.e.r-plichtig. De m.e.r.-pro-

cedure is bedoeld om het milieubelang in de plan- en besluitvormingsprocedure een 

volwaardige plaats te geven. De opbrengst van een m.e.r.-procedure is een Milieuef-

fectrapport (MER)

De gemeente is verantwoordelijk voor het doorlopen van de bestemmingsplanproce-

dure inclusief het opstellen van een MER t.b.v. het bestemmingsplan. De veehouders 

zijn verantwoordelijk voor de vergunningaanvragen inclusief het opstellen van een 

MER of een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling, gekoppeld aan die aanvraag voor een 

omgevingsvergunning.

Milieueffectrapportages voor bestemmingsplan en aanvraag omgevingsvergunning 

In verband met de te nemen besluiten worden er twee milieueffectrapporten opge-

steld. Een planMER voor het bestemmingsplan en een projectMER voor de Omge-

vingsvergunning voor het bedrijf Heijvar aan Laar 31 in Berlicum. In de op te stellen 

milieueffectrapportages worden de milieueffecten van de ontwikkelingen die moge-

lijk worden gemaakt met het bestemmingsplan c.q. opgenomen zijn in de  vergun-

ningsaanvraag, in kaart gebracht. . 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor bestemmingsplan en aanvraag om-
gevingsvergunning
Voor zowel de planMER (bestemmingsplan) als de projectMER (aanvraag omge-

vingsvergunning) is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld.  Deze beide 

notities beschrijven de opzet en inhoud van de op te stellen milieueffectrappor-

ten. Bij de reikwijdte van de onderzoeken gaat het over eventuele alternatieven die 

worden onderzocht en over de milieuaspecten die daarbij worden onderzocht. Bij het 

detailniveau gaat het over de manier waarop de onderzoeken worden uitgevoerd en 

hoe uitgebreid de onderzoeken worden uitgevoerd.

De eerste stap in de m.e.r-procedure’s is deze kennisgeving en de terinzagelegging 

van de “Notitie Reikwijdte en Detailniveau Laar Nieuw Laar” en de Notitie Reikwijd-

te en Detailniveau varkenshouderij Laar 31 Berlicum”. 

Inzage 

U kunt vanaf vrijdag 18 januari 2019 tot en met 28 februari 2019 beide NRD’s inzien.  

• op de gemeentelijke website www.sint-michielsgestel.nl/projecten

•  bij de receptie van het gemeentehuis in Sint-Michielsgestel, Meanderplein 1, 

Sint-Michielsgestel.

Zienswijzen en meer informatie
Iedereen kan een zienswijze geven op de inhoud van de NRD en aangeven wat naar 

zijn of haar mening in het milieueffectrapport moet worden onderzocht.

Uw reactie moet binnen de termijn van terinzagelegging van de stukken worden 

ingediend, dus uiterlijk op 28 februari 2019. 

Uw reactie kunt u schriftelijk sturen naar:

Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel

Postbus 10.000

5270 GA Sint- Michielsgestel. 

Het is niet mogelijk zienswijzen anoniem of per e-mail in te dienen. Voor informatie 

en het geven van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer P. 

Lubberding, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaar op het telefoon-

nummer (073) 553 16 10.

De wettelijke adviseurs en enkele betrokken overheids- en maatschappelijke organi-

saties worden apart gevraagd een advies over de NRD’s uit te brengen. De Commissie 

voor de m.e.r. wordt in een latere fase om advies gevraagd.

Inloopavond
Op dinsdag 29 januari 2019 is er tussen 19.30 en 21.00 uur een inloopavond in Den 

Durpsherd in Berlicum. Op deze avond zijn vertegenwoordigers van de gemeente en 

van het bedrijf Heijvar aanwezig om informatie te geven over de NRD’s, de voorge-

nomen opzet en inhoud van de op te stellen milieueffectrapporten en om vragen te 

beantwoorden.

Vervolgprocedure
Na deze inspraakperiode worden, met inachtneming van de ingediende adviezen en 

zienswijzen, de NRD’s vastgesteld door het college van burgemeester en wethou-

ders van de gemeente Sint-Michielsgestel. Daarna worden de milieueffectrapporten 

opgesteld. 

Ook zal op korte termijn een start worden gemaakt met de bestemmingsplanproce-

dure 

Het  MER voor het bestemmingsplan zal gelijktijdig met het ontwerpbestemmings-

plan formeel voor de zienswijzenfase ter inzage worden gelegd. Op dat moment 

wordt ook advies gevraagd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage die de 

planMER zal toetsen. 

Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit omtrent de vaststelling 

van het bestemmingsplan (incl. het planMER). 

Vaststelling bestemmingsplan “Sportpark Zegenwerp” Sint-Michielsgestel,  
inclusief natuurcompensatie Houwsestraat
 

Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel maken, ter voldoening aan 

het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het bestem-

mingsplan ‘Sportpark Zegenwerp” in Sint-Michielsgestel ter inzage wordt gelegd. 

De gemeenteraad heeft dit bestemmingsplan bij besluit van 13 december 2018 vast-

gesteld.

Bestemmingsplan
De voetbalclubs RKVV Sint-Michielsgestel en vv SCI zijn gefuseerd tot de nieuwe 

voetbalvereniging SCG ’18. De accommodatie voor SCG ’18 is Sportpark Zegenwerp in 

Sint-Michielsgestel. Om de nieuwe club te kunnen huisvesten zijn er verschillende 

aanpassingen aan het sportpark noodzakelijk. De kleedruimtes worden uitgebreid, er 

komt een multifunctionele ruimte en het aantal velden wordt uitgebreid. In de toe-

komstige situatie zal het sportpark bestaan uit twee volwaardige kunstgrasvelden en 

drie volwaardige natuurgrasvelden. Ook worden de beregeningsinstallatie, de veld-

verlichting, ballenvangers, elektra, drainage verharding en het hekwerk aangepast.

Op basis van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Sint-Michielsgestel’ is 

een herstructurering van het sportpark niet mogelijk. Aanpassing van het bestem-

mingsplan is daarom noodzakelijk. Het bestemmingsplan ´Sportpark Zegenwerp 

voorziet in de nieuwe planologisch-juridische kaders voor het sportpark.
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Natuurcompensatie

Als gevolg van de herinrichting van het sportpark moeten een aantal bomen wor-

den gekapt en is een kleine ingreep binnen het Natuur Netwerk Brabant (NNB) 

noodzakelijk. De compensatie van verlies aan natuurwaarden zal plaatsvinden op 

het perceel kadastraal bekend gemeente Sint-Michielsgestel, sectie N, no 161 aan 

de Houwsestraat in Sint-Michielsgestel. Dit perceel is eigendom van de gemeente 

Sint-Michielsgestel. Gelijktijdig met de herstructurering van het Sportpark  

Zegenwerp is  een deel van dit perceel worden herbestemd naar Natuur.

Herbegrenzing Natuurnetwerk Brabant
Voor de herinrichting van Sportpark Zegenwerp is de begrenzing van het Natuur 

Netwerk Brabant, zoals deze was opgenomen in de Verordening ruimte, aangepast. 

Het besluit tot deze aanpassing is op 13 november 2018 genomen door Gedeputeerde 

Staten van Noord-Brabant. Dit besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende 

dezelfde termijn als het bestemmingsplan ter inzage bij de receptie in het gemeente-

huis en is te vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl/

Informatie en procedure
Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebben-

de stukken liggen van 18 januari 2019 tot en met 28 februari 2019 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) 553 11 11. 

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijlagen is ook digitaal raadpleegbaar via de 

landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer 

IDN: NL.IMRO.0845.BP2018SMGSPORTZEGE-VA01

Beroep
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende genoemde inzageter-

Diverse besluiten

Besluit Uitschrijving Basisregistratie Personen

Van onderstaande persoon worden de persoonsgegevens niet meer bijgehouden, 

omdat uit onderzoek geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats:

• A.J.F.M. Henskens, geboren 14-2-1979

Informatie en procedure
Informatie over dit besluit kan worden verstrekt door het team Burgerzaken.

Bezwaar kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders bin-

nen zes weken na bekendmaking.

mijn beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die destijds tegen het ontwerp 

bestemmingsplan een zienswijze hebben ingediend bij de gemeenteraad. Ook kan 

beroep worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe rede-

lijkerwijs niet in staat te zijn geweest. 

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 

van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep wordt 

ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij 

de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien 

onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Sint-Michielsgestel treedt in 

werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij een 

verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het besluit treedt dan niet in wer-

king voordat op het verzoek is beslist. 


