
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

Ruimte voor jouw 
mening!

Duurzaamheidscafé 
Thema Produceren en Consumeren
Dinsdag 19 februari

19.00-22.00 uur, De Huif

(inloop vanaf 18.30 uur)

Visie Den Dungen
Presentatie van de visie door Arie Hoogstad
Maandag 25 februari

20.00 uur, De Litserborg 

Bomencafé
Denk mee over het nieuwe bomenbeleid
Woensdag 27 februari

19.30-22.00 uur, gemeentehuis

Duurzaamheidscafé 
Thema Wonen en Leven
Dinsdag 12 maart

19.00-22.00 uur, Den Durpsherd

(inloop vanaf 18.30 uur)

Duurzaamheidscafé 
Thema Energie en Klimaat
Dinsdag 19 maart

19.00-22.00 uur, De Litserborg

(inloop vanaf 18.30 uur)

Kom naar de open bouw Meander
Op zaterdag 23 februari 2019 van 10.00 tot 14.00 uur gaan 

de bouwhekken van de Meander open.

Namens alle partners ( bibliotheek. Bint, De Huif en de 

gemeente) bent u van harte uitgenodigd om een kijkje te 

komen nemen op de bouw. Voor uw veiligheid worden 

er in groepen rondleidingen gegeven. U kunt ten alle 

tijden binnenlopen in de raadzaal aan het Meanderplein 

in Sint-Michielsgestel. De koffie, thee of ranja staat 

klaar en terwijl u wacht op een rondleiding kunt u meer 

informatie krijgen over de nieuwe Meander!

Graag tot ziens op zaterdag 23 februari 2019 tussen 10.00 

- 14.00 uur.

Gemeenteraad

Donderdag 21 februari 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 Archiefverordening 

•  Raadsvoorstel Centrumregeling jeugdhulp Noordoost 

Brabant 2020 en centrumregeling specialistische hulp 

Wmo Meierij 2020.

De andere agendapunten kunt u zien op de website:  

www.sint-michielsgestel.nl. 

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.

• Melding Activiteitenbesluit Loofaert 11 te Berlicum

• Verleende omgevingsvergunning Donksestraat 2B te Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Spurkstraat 52 te Den Dungen

• Ontheffing Drank- en Horecawet Tuincafé de Witte Zwaan, Hoogstraat 30 te 

   Berlicum voor het tuinfeest op 6 juli 2019

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Loofaert ong., perceel L nummer 1987 

te Berlicum

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Koudenbergstraat ong., kadastraal 

perceel 3494 te Gemonde

• Aangevraagde omgevingsvergunning Kerkwijk 3 te Berlicum

• Evenement Carnavalsfeest Krabberdonk

• Verlenging van de beslistermijn Schuurkerkpad 12 te Berlicum

• Verleende omgevingsvergunning Ceintuurweg 10 te Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Nieuwstraat 36 te Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Heiblomsedijk 7 te Berlicum

• Verordening Starterslening gemeente Sint-Michielsgestel 2019

Onderhoud bruggen Berlicum
De gemeente is bezig met onderhoudswerkzaamheden aan een aantal bruggen.

In de week van 18 t/m 21 februari 2019 vernieuwen we de oude voetgangersbruggen 

aan De Togert en De Volder in Berlicum. U kunt deze bruggen in die week dus niet 

gebruiken.


