
Gemeentenieuws

Sint-Michielsgestel 
geeft ruimte

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.

Geen gratis 
hondenpoepzakjes 
meer verkrijgbaar
In onze gemeente waren nog op enkele plekken 

hondenpoepbakken met dispensers voor 

(hondenpoep)zakjes te vinden. Die dispensers 

vulden wij, ook met hulp van vrijwilligers, met 

plastic zakjes om hondenpoep in weg te gooien. 

Daar gaan we nu mee stoppen. 

Milieu, vandalisme en 
opruimmiddel verplicht
Vanuit een milieuvriendelijk oogpunt stoppen 

we met het aanbieden van gratis plastic zakjes, 

zoals je bij winkels en supermarkten ook 

geen gratis plastic tasjes meer krijgt. Vaak 

komen plastic zakjes via de afvoerputten in de 

riolering terecht, dat willen we zo veel mogelijk 

voorkomen. Een andere reden is vandalisme. 

De dispensers werden namelijk nog wel eens 

leeg getrokken of in brand gestoken. Wellicht 

niet in uw buurt, maar toch werden we daar 

helaas mee geconfronteerd. Bovendien geldt 

er behalve de aanlijn- en opruimplicht voor 

hondenbezitters, ook een plicht om tijdens het 

uitlaten van hun honden zelf ruimmiddelen 

(zakjes of schepjes) bij zich te hebben.

Afvalbakken blijven staan
Dit alles betekent niet dat de 

hondenpoepbakken van de bestaande locaties 

verdwijnen. Indien mogelijk blijven ze 

staan, maar halen we de dispenser weg. Als 

een bak niet bruikbaar meer is vervangen 

we die door een gewone afvalbak, voorzien 

van pictogrammen voor (zwerf)afval én 

hondenpoep. 

Meer informatie
Op onze website vindt u meer informatie over 

het uitlaten van honden. Als u nog vragen heeft 

over dit bericht, dan kunt u bellen naar ons 

Servicepunt Openbare Ruimte: (073) 553 16 44.

Inloopbijeenkomst over centrum Sint-Michielsgestel 
op woensdag 25 september in Meander

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 25 september tussen 19.00 - 21.00 uur 

kan iedereen binnenlopen in de hal van Meander,  

Meanderplein 3.

We informeren u dan over:

•  De sloopwerkzaamheden het komende najaar en de 

bereikbaarheid van het centrum tijdens de bouw.

•  De inrichting van de openbare ruimte van het  

centrum.

• De plannen voor de groene villa.

Video impressie  
toekomstig centrum
Vanaf woensdag 18 september kunnen bezoekers in de 

hal van Meander een video impressie bekijken over het 

toekomstige centrum van Sint-Michielsgestel.  

De video is uiteraard ook te bekijken tijdens de inloop-

bijeenkomst. 

Denk met ons mee!

Maar u kunt ons uiteraard ook aanspreken op ande-

re onderwerpen over het centrum. Verder vragen we 

u om met ons mee te denken over de toegang tot het 

centrum tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden de 

komende periode. En we zijn ook benieuwd naar uw 

ideeën over de invulling van het oude gemeentehuis.  

Meer informatie
Op onze website www.sint-michielsgestel.nl/projecten 

vindt u achtergrondinformatie over de plannen voor 

het centrum. 

W e werken hard aan de bouw van een nieuw en levendig dorpshart in Sint-Michielsgestel met ruimte 
voor wonen, werken, winkelen én ontmoeten. Het centrum is veel in het nieuws want er gebeurt veel. 
Onlangs zijn de schetsen voor het groene villablok gepresenteerd, Ook vond er archeologisch onderzoek 

plaats op het Petrus Dondersplein. En dit najaar staat de sloop op stapel van het voormalige bibliotheekgebouw,  
de supermarkt en de winkels van het Hoefijzer.



Gemeentenieuws

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 Donksestraat 27 te Sint-Michielsgestel

• Tijdelijke Verkeersmaatregelen - Berlicum 

• Aangevraagde omgevingsvergunning Poeldonksedijk 18 in Den Dungen 

• Verleende omgevingsvergunning Gemondseweg 3A in Sint-Michielsgestel 

• Aangevraagde omgevingsvergunning St. Lambertusweg 78 in Gemonde 

• Aangevraagde omgevingsvergunning Bosscheweg 56-58 in Den Dungen 

• Verleende omgevingsvergunning Paterstraat 24 in Den Dungen (monument) 

• Aangevraagde omgevingsvergunning Vlierstraat 1 in Sint-Michielsgestel 

• Aangevraagde omgevingsvergunning Groenstraat 12 in Berlicum 

• Verleende omgevingsvergunning Hoogstraat 140 in Berlicum 

• Aangevraagde omgevingsvergunning Bernhardstraat 2 in Berlicum 

• Aangevraagde omgevingsvergunning De Ploeg 5 in Berlicum 

• Verleende omgevingsvergunning Werststeeg ong. (Sectie M83) in Berlicum 

• Verlenging van de beslistermijn Sassenheimseweg 68 in Berlicum 

•  Aangevraagde omgevingsvergunning De Kaatse Hoeve 2 in Gemonde  

(nominatie Rijksmonument) 

• Verleende omgevingsvergunning Beekveld 29C in Berlicum 

•  Verleende omgevingsvergunning Hoogstraat 160, 162, 164 en  

Runweg 2 t/m 12 (incl. letters) in Berlicum 

• Verleende omgevingsvergunning Donksestraat 25A in Sint-Michielsgestel 

•  Aangevraagde omgevingsvergunning De Watersnip 44 in  

Sint-Michielsgestel 

• Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang 2018 

•  Saneringsprogramma geluidwerende maatregelen 64 woningen aan de 

Theerestraat en Schijndelseweg in Sint-Michielsgestel 
DOE MEE

Gemeenteraad

D onderdag 19 september 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 nadere invulling grondstoffenplan gemeente Sint-Michielsgestel  

•  Raadsvoorstel vaststelling duurzaamheidsvisie en uitvoeringsagenda  

Sint-Michielsgestel  

• Uitvoeringsnotitie woningbouw.  

De andere agendapunten kunt u zien op de website: www.sint-michielsgestel.nl. 


