
Gemeentenieuws

Sint-Michielsgestel 
geeft ruimte

Servicecentrum 
Berlicum tijdens 
schoolvakantie 
gesloten
Het Servicecentrum in Berlicum is gesloten 

tijdens de schoolvakantie tot en met  

18 augustus. 

Het gemeentehuis in Sint-Michielsgestel is 

op afspraak open: op maandag, woensdag en 

donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, op dinsdag 

van 8.30 tot 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 

tot 16.00 uur. Betalen kan alleen via PIN.

Via website
Voor een aantal zaken hoeft u niet meer naar 

het gemeentehuis. Dit geldt bijvoorbeeld 

voor het aanvragen van een uittreksel 

Basisregistratie Personen (BRP) of het 

doorgeven van een verhuizing. Deze kunt u 

ook via de website regelen. Kijk voor meer 

informatie op www.sint-michielsgestel.nl 

Start voorverkoop  
27 appartementen  
de Raadskamer
De start van de voorverkoop van de 27 

appartementen de Raadskamer vindt plaats op 

donderdag 18 juli 2019 van 17.00 tot 19.00 

uur in Gasterij de Zwaantjes aan het Petrus 

Dondersplein 7 in Sint Michielsgestel.

Koopsom indicatie vanaf circa € 330.000,- tot  

€ 455.000,-.

 

Inschrijven kan via www.deraadskamer.nl of 

via de verkopende makelaar Boumij makelaars, 

Hekellaan 6 in Den Bosch.

De inschrijfperiode is van donderdag 18 juli 

2019 tot woensdag 21 augustus 2019.

Daarna vindt toewijzing van de appartementen 

plaats door loting volgens het gemeentelijk 

lotingsbeleid bij de notaris. 

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.

Grienselhof in de verkoop

Het gemeentelijk monument ‘’Grienselhof’’ in Den 

Dungen wordt namens de Gemeente Sint-Michiels-

gestel verkocht. Dit gebeurt volgens de ‘procedure 

verkoop bij inschrijving’. 

Inschrijving
De inschrijvingen kunnen tot 29 augustus 2019 17.30 

uur in een gesloten envelop worden ingeleverd bij 

Staete Makelaars De Meierij. De inschrijvingen wor-

den in het bijzijn van een verantwoordelijke van de 

gemeente Sint-Michielsgestel en een notaris geopend. 

Kijkmomenten (alleen op afspraak)
- Woensdag 17 juli 2019 van  13.00 tot 17.30 uur;

- Dinsdag 14 augustus 2019  van 13.00 tot 17.30 uur.

Buiten deze tijden zijn bezichtigingen mogelijk in 

overleg en na voorafgaande toestemming door verko-

pende partij.

Meer informatie
Een volledige informatieset met onder andere de  

verkoopbrochure en inschrijfformulieren kunt u  

opvragen via: Staete Makelaars De Meierij,

tel. (073) 551 00 50,www.staete.nl
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Geheimhouding gegevens Basisregistratie Personen (BRP)
Van alle inwoners van Sint-Michiels-

gestel zijn gegevens opgenomen in de 

Basisregistratie Personen (BRP, ofwel de 

Nederlandse bevolkingsadministratie). 

Het gaat om uw: 

• adresgegevens;

•  gegevens over een eventueel huwelijk 

of geregistreerd partnerschap;

• uw nationaliteit;

• ouders en eventuele kinderen.

Deze gegevens worden in veel geval-

len automatisch verstrekt aan over-

heidsinstellingen en enkele bijzondere 

maatschappelijke instellingen, zoals 

pensioenfondsen, voor zover dat nood-

zakelijk is voor hun wettelijke taken. 

Deze instellingen baseren hun beslis-

singen op de informatie die zij uit de 

basisadministratie van de gemeente 

hebben ontvangen. Het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-

laties bepaalt welke informatie aan deze 

instanties wordt verstrekt. Deze gege-

vensverstrekking voor publiekrechte-

lijke doeleinden kunt u niet voorkomen 

omdat deze verplicht is.

Geheimhouding
In enkele gevallen kunnen ook anderen 

de gemeente vragen om gegevens uit 

de basisadministratie te verstrekken 

die op u betrekking hebben. Voor deze 

verstrekkingen kunt u verzoeken om 

geheimhouding van uw gegevens.  

 

Het gaat dan om het verstrekken van 

gegevens aan 

•  zogenoemde verplichte derden: bij-

voorbeeld een curator of advocaat;

•  zogenoemde vrije derden. Daar-

bij gaat het om particulieren en 

niet-commerciële instellingen zoals 

bijvoorbeeld sport- en muziekvereni-

gingen.

Een verzoek om geheimhouding kunt u 

indienen met behulp van uw DigiD. Kijk 

hiervoor op www.sint-michielsgestel.nl. 

Als u wilt weten aan wie in het afgelo-

pen jaar over u gegevens zijn verstrekt 

uit de basisadministratie, dan kunt u 

daarvan (schriftelijk) een overzicht op-

vragen bij de gemeente. 

Het overzicht wordt dan binnen enkele 

weken (kosteloos) naar u toegezonden.

Juist en actueel
Het is belangrijk dat de gegevens die 

over u in de basisadministratie zijn 

opgenomen juist en actueel zijn. Als u 

daaraan twijfelt, neem dan contact op 

met Team  Burgerzaken, telefoon (073) 

553 11 11. Daar is ook een folder ver-

krijgbaar over de Basisregistratie Perso-

nen en uw rechten en verplichtingen in 

het kader van de basisadministratie.

Meer informatie 
Meer informatie over geheimhouding 

vindt u op www.sint-michielsgestel.nl 

of www.overheid.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.

• Aangevraagde omgevingsvergunning Woudseweg 18 te Den Dungen

• Aangevraagde omgevingsvergunning Kerkeind 14 te Gemonde (monument)

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Hemelrijkstraat ong. Sectie L 484 

(naast nummer 21B) te Sint-Michielsgestel

• Aangevraagde omgevingsvergunning Kerkeind 1T te Gemonde

• Aangevraagde omgevingsvergunning Asterstraat 2 te Sint-Michielsgestel

• Aangevraagde omgevingsvergunning Diepenbroek 4 te Gemonde

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Gildestraat 31 en 33 te  

Sint-Michielsgestel (gemeentelijke Monumenten)

• Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Kerkeind 1T te Gemonde

• Verlenging van de beslistermijn Esscheweg 3 te Sint-Michielsgestel

• Verlenging van de beslistermijn Hoogstraat 162 te Berlicum

• Verleende omgevingsvergunning Oud Laar 15 te Berlicum

• Verleende omgevingsvergunning Zandstraat 32 te Berlicum

• Verleende omgevingsvergunning Zandstraat 19 te Berlicum

• Verleende omgevingsvergunning Laan van Seldensate 10 te Berlicum 

   (toegangsdeuren)

•  Verleende omgevingsvergunning Laan van Seldensate 10 te Berlicum  

(voorgevel)

•  Verleende omgevingsvergunning Gagellaan ong. (Landgoed Theede) te  

Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Gagellaan 1D te Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Wamberg 10 te Berlicum

Ruimtelijke Ordening

Wijzigingsplan “Kerkwijk 42 Berlicum”,  
gemeente Sint-Michielsgestel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) het volgende ter inzage wordt gelegd:

- Wijzigingsplan “Kerkwijk 42 Berlicum”.

Wijzigingsplan “Kerkwijk 42 Berlicum”
Achter de pastorie, gelegen aan Kerkwijk 42 in Berlicum, liggen gronden in eigen-

dom van de Parochie Heilige Augustinus. De gronden zijn momenteel in gebruik als 

tuin bij de pastorie en waren voorheen deels bebouwd met de kerk en toren beho-

rend bij de Petruskerk. Initiatiefnemer (de Parochie) is voornemens om samen met 

Brabant Wonen 32 sociale huurwoningen te ontwikkelen in één bouwvolume dat 

grenst aan het woonzorgcentrum Berlerode. Van deze sociale huurwoningen zullen 

10 appartementen (4 grotere en 6 kleinere) bestemd zijn als kleinschalige woonvoor-

ziening voor mensen met extra ondersteuning om zo zelfstandig mogelijk te kunnen 

wonen. Het omliggende terrein wordt tevens heringericht zodat een groene, park-

achtige, omgeving ontstaat waar tevens voldoende ruimte is om te parkeren.

Ter plaatse geldt het bestemmingsplan ‘Hartkamers van Berlicum’, vastgesteld op 

6 juli 2017. In dit bestemmingsplan is middels een wijzigingsbevoegdheid reeds 

geanticipeerd op de in voorbereiding zijnde herontwikkeling van de locatie naar de 

functie wonen. De wijzigingsbevoegdheid bevat voorwaarden waaronder het college 

van burgemeester en wethouders medewerking kan verlenen aan het wijzigen van de 

bestemming om deze functie mogelijk te maken. Middels het voorliggend ontwerp-

wijzigingsplan wordt uitvoering gegeven aan deze bevoegdheid. 

Milieueffectrapportage (Mer) 
Op 25 juni 2019 heeft het college besloten dat er geen milieueffectrapportage nodig 

is, omdat:

- De beoogde ontwikkeling onder de drempelwaarden van een Mer-plicht blijft;

-  De te verwachten effecten, in combinatie met de te nemen mitigerende maatrege-

len, rechtvaardigen ook geen Mer.

Anterieure –en planschade overeenkomsten
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 anterieure –en planschade overeen-

komst gesloten. 

Crisis- en herstelwet
Het ontwerpwijzigingsplan “Kerkwijk 42 Berlicum” betreft een project als bedoeld 

in categorie 3.1 van Bijlage I van de Crisis- en herstelwet. De Crisis- en herstelwet 

is bedoeld voor projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling zoals woning-

bouw, herontwikkeling van de binnenstad of de herstructurering van bedrijven-

terreinen. De wet bevat een aantal tijdelijke en permanente maatregelen waardoor 

procedures eenvoudiger en sneller kunnen verlopen. 

In de bekendmaking van het t.z.t. vast te stellen “Wijzigingsplan Kerkwijk 42  

Berlicum” zal melding worden gemaakt dat de Chw van toegepassing is.

Inzagetermijn, procedure en zienswijzen wijzigingsplan
Het ontwerpwijzigingsplan “Kerkwijk 42 Berlicum”, met daarop betrekking hebben-

de stukken ligt van vrijdag 12 juli 2019 tot en met donderdag 22 augustus 2019 voor 
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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 digitale wijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u via diverse zoekopties 

(via kaart, adres of ID- nummer NL.IMRO.0845.WP2019BLCKERKWK42-ON01raad-

plegen en downloaden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

Zienswijzen
Binnen de genoemde termijn van inzagelegging kan een ieder een schriftelijke of 

mondelinge zienswijze op het wijzigingsplan indienen. Zienswijzen kunnen niet per 

e-mail worden ingediend. 

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van S 

int-Michielsgestel, Postbus 10.000, 5270 GA Sint-Michielsgestel. Een mondelinge 

zienswijze kunt u op afspraak geven. Voor informatie over een mondelinge zienswij-

ze kunt u bellen naar het eerder vermelde nummer.

Adviserende instanties
Het plan wordt tevens voorgelegd aan de Provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa 

en Maas.

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

opnemen met mevrouw B. Siep van het team Ruimtelijke Ontwikkeling,  

bereikbaar op het telefoonnummer (073)  553  16  17 of via het emailadres:  

b.siep@mijngemeentedichtbij.nl

Diverse besluiten

Voornemen ambtshalve Uitschrijving Basisregistratie Personen:

Van onderstaande persoon hebben wij de adresgegevens in onderzoek, omdat deze 

niet meer woonachtig is op het adres waar hij is ingeschreven en de (nieuwe)  

verblijfplaats niet bekend is:

• de heer E. Kanat, geboren 2-7-1979

Indien u meer gegevens over bovenstaande persoon heeft, graag contact op nemen 

met Team Burgerzaken.


