
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

Inzameling koelkasten 
en diepvriezers

O p dinsdag 19 maart 2019 zamelt de ge-
meente koelkasten en diepvriezers in. Na 
aanmelding wordt ook uw oude koelkast 

of diepvries tegen betaling aan huis opgehaald.

U kunt tot maandag 18 maart 2019, 12.00 uur 

doorgeven dat u een koelkast of diepvriezer wilt 

aanbieden. Dit kan via telefoonnummer (073) 553 

16 44 van het Servicepunt Openbare Ruimte of via 

email gemeente@MijnGemeenteDichtbij.nl. 

Zet in de mail bij het onderwerp: inzameling 

koelkasten en diepvriezers. 

Verzocht wordt om de koelkast of diepvriezer op 

dinsdag 19 maart 2019 vanaf 8.00 uur 

’s ochtends aan de straatzijde te zetten, zodat 

deze in de loop van de dag kan worden opge-

haald. Alleen vooraf aangemelde koelkasten en 

diepvriezers worden meegenomen.

Het aan huis ophalen van een koelkast of diep-

vries kost € 9,75. Na de ophaalronde ontvangt u 

een rekening die u per giro- of bankoverschrij-

ving kunt betalen.

U kunt uw oude koelkast of diepvriezer natuurlijk 

ook gratis meegeven aan de leverancier die uw 

nieuwe apparaat aflevert.

Inzameling snoeihout

O p dinsdag 26 maart 2019 wordt snoei-
hout aan huis opgehaald door de 
gemeente. Na aanmelding en tegen 

betaling komen ze ook bij u.

U kunt tot 12.00 uur op maandag 25 maart 2019 

doorgeven dat u groot snoeihout wilt laten opha-

len. Dit kan via telefoonnummer (073) 553 16 44 

of via email gemeente@MijnGemeenteDichtbij.

nl. Zet in de mail bij het onderwerp: ‘ophalen 

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 26 

maart 2019 vanaf 8.00 uur aan de voorzijde van 

de woning aan de straat liggen. Het snoeihout 

moet met touw zijn gebundeld. U mag maximaal 

Denkt u ook mee?

Een nieuw centrum voor Sint-Michielsgestel

Gemeente Sint-Michielsgestel doet mee aan 
landelijk onderzoek ‘Waar staat je gemeente’

Er wordt hard gewerkt in en aan het centrum van 

Sint-Michielsgestel. Brasserie ‘Thuys’ is geopend, 

de bouwwerkzaamheden van Hof van Overkerck zijn 

goed zichtbaar en de vergunning voor de bouw van 

Dommelstaete en Brenthof is aangevraagd. Maar er 

worden niet alleen nieuwe winkels en appartementen 

gebouwd, ook de openbare ruimte krijgt de aandacht 

die ze verdient.  

Inrichting openbare ruimte

Op maandag 25 maart 2019 informeren we u graag 

over alle ontwikkelingen in het centrum. We starten 

met een algemene presentatie over de stand van zaken. 

Daarna kunt u uw suggesties en ideeën geven voor de 

inrichting van de openbare ruimte. 

Meedenkavond centrum  
Sint-Michielsgestel
• Datum: maandag 25 maart 2019

• Aanvang: 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur

• Eindtijd: 22.00 uur

• Locatie: gemeentehuis Sint-Michielsgestel

De gemeente Sint-Michielsgestel doet mee aan het 

landelijke onderzoek “Waar staat je gemeente”. On-

geveer 2.000 inwoners ontvangen een brief met een 

uitnodiging voor deelname aan het onderzoek. In deze 

vragenlijst worden vragen gesteld over verschillen-

de thema’s die te maken hebben met gemeentelijke 

diensten, zoals zorg, dienstverlening en de woon- en 

leefomgeving. Geen brief ontvangen, maar wilt u wel 

uw mening geven? En helpen bij de verbetering van 

onze dienstverlening? Vul dan de online enquête in 

www.r2e.nl/sintmichielsgestel. 

Waar staat je gemeente 

Waarstaatjegemeente.nl is een landelijk platform. 

De Verenging Nederlandse Gemeenten (VNG) beheert 

en ontwikkelt de website. Deelnemende gemeenten 

kunnen via deze website eigen gegevens vergelijken 

met andere gemeenten. Verschillende rapporten maken 

gegevens op een overzichtelijke manier zichtbaar.  

Kijk voor meer informative op  

www.waarstaatjegemeente.nl/content/over 

Gemeenteraad

Donderdag 21 maart 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 Zienswijze Kadernota Veiligheidsregio 

•Raadsvoorstel Zienswijze Kadernota BHIC

• Raadsvoorstel Zienswijze Kadernota, beleidsvisie en 

deelname aan een coöperatie GGD

•Raadsvoorstel Zienswijze Kadernota WSD

De andere agendapunten kunt u zien op de website:  

www.sint-michielsgestel.nl. 
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Aanvraag indienen voor 1 juli 2019

Koninklijke Onderscheiding in 2020?

Waar kunt u 20 maart stemmen?

Lid van de gemeentelijke commissie Kunst en Cultuur, iets voor u?

Iedereen kan een Koninklijke Onder-

scheiding aanvragen. Meestal gebeurt 

dit door bestuurders van verenigin-

gen, instellingen en maatschappelij-

ke organisaties. Zij kunnen personen 

voordragen die zich binnen hun vereni-

ging, instelling of organisatie bijzonder 

verdienstelijk hebben gemaakt. Maar 

ook particulieren kunnen iemand voor-

dragen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Wanneer u iemand uit de gemeente 

Sint-Michielsgestel voor wilt dragen, 

kunt u het beste eerst contact opnemen 

met het Bestuurssecretariaat. Zij kunnen 

u in grote lijnen vertellen of de verdien-

sten bijzonder genoeg zijn en leggen uit 

hoe u te werk moet gaan, telefoonnum-

mer (073) 553 12 50. Meer informatie 

over het aanvragen van een Koninklijke 

Onderscheiding, het officiële aanvraag-

formulier en het decoratiestelsel vindt u 

op de website www.lintjes.nl.

Als u een onderscheiding wilt aanvragen 

voor de Algemene Gelegenheid in 2020 

(de lintjesregen), dan moet de aanvraag 

voor 1 juli 2019 worden ingediend bij het 

Bestuurssecretariaat, via een mail naar 

Bestuurssecretariaat@Sint-Michielsge-

stel.nl. Meer informatie vindt u ook op 

www.sint-michielsgestel.nl.

Op woensdag 20 maart 2019 vinden in 

Nederland de Provinciale Staten en Wa-

terschapsverkiezingen plaats. 

Inmiddels heeft u uw stempas ontvan-

gen. Op uw stempas staat in welk stem-

lokaal bij u in de buurt u kunt stemmen. 

Maar u bent niet verplicht om daar te 

gaan stemmen. Als het u beter uitkomt 

om binnen Sint- 

Michielsgestel in een ander stemlokaal 

te gaan stemmen, dan kan dat. 

Hieronder vindt u een overzicht van de 

stembureaus waaruit u kunt kiezen:

Sint Michielsgestel
• Zorgcentrum De Beemden,  

 De Beemden 1

• Bint, Seminarielaan 3

•  Party’s & Meetings Absoluut,  

 Sint•Michielsstraat 1

• Gemeentehuis, Meanderplein 1

• De Huif, Hortensiastraat 2

• Sporthal Theereheide, Eikenlaan 5

Gemonde
• Café Zaal De Schuif, Dorpstraat 30

Den Dungen
• Café ‘t Trefpunt, Spurkstraat 20

•  Sportclub Den Dungen,  

Hooidonksestraat 8

• Litserborg, Litserstraat 2

Berlicum
• Vivent Berlerode, Kloosterhof 8

• Basisschool Theresia, Braakven 19

•  Herberg De Gouden Leeuw,  

Hoogstraat 64

• Den Durpsherd, Kerkwijk 61

• De Moerkoal, Driezeeg 20

De stembureaus zijn met uitzonde-

ring van Herberg De Gouden Leeuw 

in Berlicum volledig toegankelijk voor 

mindervaliden. Alle stemlokalen zijn op 

woensdag 20 maart 2019  geopend van 

7.30 tot 21.00 uur.  

Geen stempas?

Bent u uw stempas kwijt of heeft u geen 

stempas ontvangen? Vraag dan uiterlijk 

19 maart 2019 12.00 uur een vervangen-

de stempas aan bij een speciaal hiervoor 

ingerichte balie in de publiekshal van 

het gemeentehuis. Deze balie is vanaf 

dinsdag 5 maart 2019 geopend. U hoeft 

hiervoor géén afspraak te maken. Bij 

deze balie identificeert u zich met een 

geldig identiteitskaart of paspoort. Uw 

identiteitsbewijs mag dus niet verlopen 

zijn.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over de  

verkiezingen op  

www.sint-michielsgestel.nl/ 

verkiezingen.

De gemeente Sint-Michielsgestel is op 

zoek naar een lid voor de gemeentelij-

ke commissie Kunst en Cultuur. Deze 

commissie bestaat uit een voorzitter, 

vier leden en een (ambtelijk) secretaris. 

De commissie is onafhankelijk en heeft 

tot taak burgemeester en wethouders 

op verzoek of uit eigen beweging te 

adviseren over alle zaken van het te 

voeren kunstbeleid. Omdat één van de 

leden vertrekt, zijn we op zoek naar een 

nieuw lid.

Onafhankelijkheid

De aard van de werkzaamheden van 

de commissie vraagt, dat de leden van 

de commissie in alle onafhankelijk-

heid van het gemeentebestuur hun 

adviesfunctie uit kunnen oefenen. Niet 

benoembaar tot lid van een onafhanke-

lijke commissie zijn daarom: leden van 

een bestuursorgaan van de gemeente 

Sint-Michielsgestel, inclusief burger-

leden van adviescommissies, personeel 

van de gemeente Sint-Michielsgestel 

en bestuurders en personeel van een 

samenwerkingsverband op grond van 

de Wet gemeenschappelijke Regelingen, 

waaraan de gemeente Sint-Michielsge-

stel deelneemt. Verder zijn kandidaten 

die werkzaam zijn als bestuurder van 

een plaatselijke of provinciale (afdeling 

van een landelijke) politieke partij niet 

benoembaar. Ook kandidaten die bij de 

laatste raadsverkiezing als kandidaat op 

een verkiezingslijst stonden, zijn niet 

benoembaar als lid van een onafhanke-

lijke commissie.

Algemene functie-eisen

•  U bent bereid zich zo vaak in te zetten 

als voor behandeling van een zaak 

noodzakelijk is;

•  U bezit het vermogen om snel min of 

meer complexe zaken eigen te maken 

en daarover een zelfstandig oordeel te 

vormen;

•  U heeft verantwoordelijkheidsgevoel 

en oog voor de belangen van alle 

betrokken partijen;

•  U neemt op persoonlijke titel zitting 

in de commissie.

•  U bent woonachtig in de gemeente 

Sint-Michielsgestel.

Specifieke functie-eisen

In de commissie Kunst en Cultuur 

vertegenwoordigen we, door de deskun-

digheid van de leden, zoveel mogelijk 

vormen van kunst(beoefening). Een 

voorwaarde voor kandidaten is het heb-

ben van affiniteit met kunst en cultuur 

in de brede zin van het woord. Voor 

alle leden geldt, dat eigen werk van de 

leden (ter voorkoming van conflicteren-

de belangen) niet in aanmerking komt 

voor gemeentelijke aanschaf. Als lid van 

de commissie ontvangt u een belast-

bare financiële vergoeding voor elke 

vergadering. Er zijn ongeveer 8 verga-

deringen per jaar, deze vinden plaats op 

donderdagavond in het gemeentehuis 

van Sint-Michielsgestel.

Reacties

Bent u geïnteresseerd? Dan zien we uw 

brief met curriculum vitae graag tege-

moet. U kunt uw brief vóór 1 april 2019 

richten aan: Gemeente Sint-Michielsge-

stel, t.a.v. de secretaris van de commis-

sie Kunst en Cultuur, Postbus 10.000 

5270 GA Sint-Michielsgestel.

Sollicitatiecommissie

De sollicitatiecommissie bestaande uit 

een vertegenwoordiging van het college 

van Burgemeester en Wethouders, com-

missie Kunst en Cultuur en de afdeling 

Ontwikkeling, beoordeelt de ingekomen 

reacties. We nodigen drie personen uit 

voor een gesprek.

Inlichtingen

Heeft u vragen? Neem dan contact op 

met de heer Domien Korndörffer, secre-

taris van de commissie Kunst en Cul-

tuur, telefoonnummer (073) 553 12 92.

Ruimte voor 
jouw mening!
Duurzaamheidscafé 
Thema Energie en Klimaat
Dinsdag 19 maart 2019

19.00-22.00 uur, 

inloop vanaf 18.30 uur

De Litserborg

Inrichting openbare ruimte centrum 
Sint-Michielsgestel
Maandag 25 maart 2019

19.30 uur, 

inloop vanaf 19.00 uur

gemeentehuis Sint-Michielsgestel

Voor ondernemers:

bespreken concept Economische Visie
Woensdag 27 maart 2019

19.00-21.00 uUR

De Ruwenberg
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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.

• Verleende omgevingsvergunning Kerkwijk 3 te Berlicum  

• Evenement Regionale Scouting Wedstrijden 2019

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Hemelrijkstraat ong.  

te Sint-Michielsgestel  

• Aangevraagde omgevingsvergunning Laar 38 te Berlicum  

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Hemelrijkstraat ong.  

te Sint-Michielsgestel  

•  Verleende omgevingsvergunning Koudenbergstraat ong.,  

kadastraal perceel 3494 te Gemonde  

• Verleende omgevingsvergunning Assendelftseweg 19 te Berlicum  

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Volley 7,13 en Basket 45, 51  

te Den Dungen  

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Hemelrijkstraat 13  

te Sint-Michielsgestel  

• Aangevraagde omgevingsvergunning Groenstraat 10 te Berlicum  

• Verleende omgevingsvergunning De Bus 2 te Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Flaas 25 te Den Dungen

• Aangevraagde omgevingsvergunning Woud 1 te Berlicum  

• Aangevraagde omgevingsvergunning Braakven 79 te Berlicum  

• Evenement Braderie Maaskantje  

• Melding Activiteitenbesluit Kuipertjeswal 10 te Den Dungen

•  Besluit aanwijzen functionaris voor gegevensbescherming en diens  

plaatsvervanger  

• Aangevraagde omgevingsvergunning Lookertstraat 6A te Sint-Michielsgestel  

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Zandstraat 51 (kavel M 571) te Berli-

cum  

•  Verlenging van de beslistermijn De Hoefsevonder ong. te Berlicum (blc00l 

3688)

• Aangevraagde omgevingsvergunning Beekveld ong. te Berlicum  

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Verlengde Hoogstraat 19  

te Sint-Michielsgestel

• Melding Activiteitenbesluit De Kaatse Hoeve 2 te Gemonde  

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Petrus Dondersplein 16  

te Sint-Michielsgestel  

• Melding Activiteitenbesluit Mercuriusplein 30 te Berlicum  

• Aangevraagde omgevingsvergunning Zandstraat 33 te Sint-Michielsgestel 

•  Verleende omgevingsvergunning Keerdijk 1 (Sectie H405) te Sint-Michiels-

gestel  

• Nadere regels terrassen Sint-Michielsgestel  

• Afsluiting Petrus Dondersplein op 26 en 27 april 2019 in Sint-Michielsgestel  

• Subsidieplafond 2019  

•  Afsluiting en omleiding in verband met een Braderie - Maaskantje,  

Sint-Michielsgestel  

Ruimte voor initiatieven magazine is uit
Gemeente Sint-Michielsgestel is trots op de vele initiatieven van inwoners en wil deze waar mogelijk ondersteunen.  

Elk kwartaal zetten we in een magazine een aantal geslaagde initiatieven in het zonnetje. Heeft u zelf een idee of initiatief?  

Neem dan contact op met de wijkmakelaars. U vindt het magazine op onze website www.sint-michielsgestel.nl/inwoners/nieuws/.

Ruimtelijke Ordening

Ontwerp Visie “Ruimtelijke Ontwikkeling Den Dungen”
Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel geven ingevolge artikel 1.3.1 

van het Besluit ruimtelijke ordening kennis van de ter inzage legging van Ontwerp 

Visie “Ruimtelijke ontwikkeling Den Dungen”. 

Ontwerp Visie “Ruimtelijke ontwikkeling Den Dungen” 

Voor het centrumgebied van Den Dungen en het gebied Grinsel/ Grienselhof is een 

stedenbouwkundige visie genaamd “Ruimtelijke ontwikkeling Den Dungen”,  

opgesteld. 

Het centrumgebied is gesitueerd rondom de Sint-Jacobus de Meerderekerk. De we-

gen Maaskantje, Litserstraat, Heilig Hartplein, Grinsel en Bosscheweg (de historische 

lintstructuur van Den Dungen) komen bij deze kerk samen. Historische bebouwing in 

het centrum zijn, naast de kerk, het voormalige Raadhuis, de voormalige pastorie en 

de Blauwe Scholk. Grootschalige nieuwbouw in het centrumgebied betreft gemeen-

schapshuis Litserborg aan de Litserstraat. 

Het gebied Grienselhof omvat de locatie van de voormalige brandweerkazerne, het 

voormalige bibliotheek/schoolgebouw en het binnengebied tussen Mgr Godschalk-

straat, Jhr van Rijckevorselstraat en Grinsel.

Doelstelling visie
Een breed gedragen visie waar betreffende eigenaren en inwoners nauw bij betrok-

ken zijn en waarin de mogelijkheden voor (her)ontwikkeling van de betreffende 

plangebieden ruimtelijk/ stedenbouwkundig in beeld zijn gebracht. De visie schetst 

een beeld van de ruimtelijk/ stedenbouwkundig meest optimale invulling van het 

centrumgebied (een compact, compleet en comfortabel centrum) en Grienselhof om 

zo de leefbaarheid en woonkwaliteit van Den Dungen voor de toekomst te waarbor-

gen.

De visie dient na vaststelling als kader voor de verdere uitwerking van initiatieven/ 

deelprojecten in een bestemmingsplan.

Inzagetermijn, procedure en zienswijzen
Vanaf vrijdag 15 maart 2019 tot en met donderdag 25 april 2019 ligt de Ontwerp Visie 

“Ruimtelijke ontwikkeling Den Dungen” voor een ieder ter inzage bij de receptie van 

het gemeentehuis, Meanderplein 1 in Sint-Michielsgestel.

Buiten de reguliere openingstijden is inzage op afspraak mogelijk. Daarvoor kunt u 

bellen naar telefoonnummer (073) 553 11 65. 

Het digitale Ontwerp Visie “Ruimtelijke ontwikkeling Den Dungen” kunt u via diver-

se zoekopties (via kaart, adres of ID-nummer NL.IMRO.0845.SV2019VISIECNTRD-

GN-ON01) raadplegen en downloaden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl of 

via de volgende directe link/weblocatie:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0845.SV2019VISIECNTRD-

GN-ON01

Binnen de genoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder een schriftelijke of 

mondelinge zienswijze op de ontwerp Visie indienen. Zienswijzen kunnen niet per 

email worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan burge-

meester en wethouders van Sint-Michielsgestel, postbus 10.000, 5270 GA Sint-Mi-

chielsgestel. Een mondelinge zienswijze kunt u op afspraak geven. Voor informatie 

over een mondelinge zienswijze kunt u bellen naar het eerder vermelde nummer.

Meer informatie
Mocht u na het inzien van de plannen nog vragen hebben, dan kunt u contact opne-

men met mevrouw C. van Mierlo van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, bereik-

baar op het telefoonnummer: (073) 553 11 65 of via het emailadres  

c.v.mierlo@mijngemeentedichtbij.nl.
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Diverse besluiten

Voornemen ambtshalve Uitschrijving Basisregistratie Personen:
Van onderstaande persoon hebben wij de adresgegevens in onderzoek, omdat de 

persoon niet meer woonachtig is op het adres waar hij is ingeschreven en de (nieu-

we) verblijfplaats niet bekend is:

• R. van Breugel, 5-5-1990

• W.S. Kordyla, 12-12-1996

• M. Maciejowski, 1-2-1981

• P.T. Paterka, 21-7-1981

Indien u informatie over bovenstaande personen heeft, graag contact op nemen met 

Team Burgerzaken.

Informatie en procedure
Informatie over dit voornemen kan worden verstrekt door Team burgerzaken.

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

nen zes weken na bekendmaking.


