
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

Kom jij eruit?
Er rust een groot taboe op (problematische en 

risicovolle) schulden. We houden het voor ons 

zelf. Door schaamte trekken mensen zich terug 

en stapelen de geldzorgen zich op. Dat moet an-

ders. Een eerste stap naar een oplossing is erover 

praten. Daarom besteden we de komende weken 

aandacht aan de campagne Kom uit je schuld.

Ook in onze gemeente zijn er mensen met 

schulden of betalingsachterstanden. Hoeveel dit 

er precies zijn weten we niet. We schatten dat 

iets minder dan de helft zich bij Schulddienst-

verlening heeft aangemeld. Dat is jammer, want 

Schulddienstverlening kan helpen bij het oplos-

sen van fi nanciële problemen. 

Voor meer informatie over hulp bij geldzorgen ga 

naar onze website www.sint-michielsgestel.nl en 

klik op hulp bij geldzorgen. Of kijk op 

www.komjijeruit.nl. 

Inloopavond 
bouwplannen 
Kerkwijk
De parochie Heilige Augustinus gaat aan de 

Kerkwijk 32 sociale huurappartementen bouwen. 

Op maandag 17 juni praten zij u graag bij over 

hun plannen. Tijdens de inloopavond kunt u ook 

kennismaken met de initiatiefnemer, architect en 

andere betrokken partijen. 

U bent van harte welkom op maandag 17 juni van 

19,00 tot 21.00 uur in de Rots, Kerkwijk 44a in 

Berlicum.

Gemeentehuis 
10 juni gesloten
Op Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni 2019, is 

het gemeentehuis gesloten.  

Bekendmakingen

U      vindt onze bekendmakingen op de gemeentelijke website en www.offi  cielebekendmakingen.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.offi  cielebekendmakingen.nl. Via https://zoek.overheid.nl kunt u zich aanmelden voor 
de  e-mailservice bekendmakingen. U ontvangt berichten over uw buurt in uw mailbox.

•  Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Pastoor Verlindenstraat 22 te Berlicum

• Aangevraagde omgevingsvergunning Paterstraat 40A te Den Dungen

•  Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Sectie O616 te Sint-Michielsgestel

• Verlenging van de beslistermijn St. Lambertusweg 76 te Gemonde

• Verlenging van de beslistermijn Wamberg 10 te Berlicum

• Aangevraagde omgevingsvergunning Assendelftseweg 22 te Berlicum

• Aangevraagde omgevingsvergunning Esscheweg 4 te Sint-Michielsgestel

• Aangevraagde omgevingsvergunning Hoogstraat 146D te Berlicum

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Koudenbergstraat (tussen2A en 4) te Gemonde

Zaterdag 29 juni afscheid burgemeester
Pommer op het Meanderplein

 

       
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nog een maand en dan neemt burgemeester Pommer afscheid van gemeente Sint-Michielsgestel. 
We zetten de burgemeester nog één keer in het zonnetje, dit doen we graag samen met jou. Kom je zaterdagmiddag 29 juni ook naar het 
Meanderplein?  
 
Optredens en presentaties 
Het Meanderplein bij het gemeentehuis stroomt die middag vol met verenigingen en clubs. Zij presenteren zich aan de burgemeester, maar 
zeker ook aan jou. Je bent van harte welkom om mee te genieten van alle optredens op het hoofdpodium en te slenteren langs de thema’s die 
verspreid staan over het plein. Verenigingen, groepen en clubs laten hun activiteiten zien. Dit varieert van zang, dans en muziek tot de 
brandweer tot heemkunde. Voor jong en oud is er van alles te beleven. Kom gezellig langs! 
 
Slotspektakel 
Om ongeveer 16.45 uur start het slotspektakel. Dit belooft een grote happening te worden.  
 
Programma 
13.00 uur Opening 
13.15 – 16.45 Optredens hoofdpodium 
16.45 – 17.15  Slotspektakel 
17.15 – 19.45  Gelegenheid tot ontmoeten burgemeester en nagenieten met muziek en optredens  

Zaterdag 29 juni afscheid burgemeester 
Pommer op het Meanderplein 



Gemeentenieuws

Diverse besluiten

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

•  Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Koudenbergstraat 3 te Gemonde

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Kapelbergstraat 1A  

te Sint-Michielsgestel

• Aangevraagde omgevingsvergunning Bleijendaalseweg 6 te Berlicum

• Aangevraagde omgevingsvergunning Sectie C3509 te Sint-Michielsgestel

•  Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Abdij van Bernepad 4  

te Berlicum

•  Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Pastoor Verlindenstraat 22  

te Berlicum

• Verleende omgevingsvergunning Mgr. Godschalkstraat 3 te Den Dungen

• Verleende omgevingsvergunning Molenhoek 5 te Berlicum

• Evenement Dorpszeskamp te Middelrode

• Evenement Mini-Gestel

• Aangevraagde omgevingsvergunning Vaart 26 te Sint-Michielsgestel

• Aangevraagde omgevingsvergunning Gagellaan 1D te Sint-Michielsgestel

• Aangevraagde omgevingsvergunning De Kemphaan 8 te Sint-Michielsgestel

niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze zijn ingeschreven en de (nieuwe) 

verblijfplaats niet bekend is:

• mevrouw G.A.T.N. Raaijmakers  geboren 19-01-1974
• de jonge heer B. Raaijmakers      geboren 13-06-2001

Indien u meer gegevens over bovenstaande personen heeft, graag contact opnemen 

met Team Burgerzaken.

Besluit tot ambtshalve Uitschrijving Basisregistratie Personen:
Van onderstaande persoon worden de persoonsgegevens niet meer bijgehouden, om-

dat na onderzoek geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats: 

• de heer D.A. Prygiel         geboren 24-04-1997

Informatie en procedure
Informatie over dit voornemen en dit besluit kan worden verstrekt door Team  

burgerzaken.

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

nen zes weken na bekendmaking.


