
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.

Herfstblad  
en bladkorven
Elk jaar zorgt de gemeente voor het verzamelen en 
afvoeren van herfstblad van gemeentebomen. In 
drie rondes zamelen we het blad in. We starten als 
ongeveer de helft van het blad in een wijk of straat 
is gevallen, meestal is dat rond half november. 
De exacte planning bepalen we per locatie aan de 
hand van bladval en prioriteiten. De goten maken 
we, met de veegmachine, in twee rondes vrij van 
blad en eikels.

Bladkorven 
Op plaatsen waar veel grote bomen van de 
gemeente staan die hun blad voor een groot deel 
in particuliere tuinen laten vallen, plaatsen we 
als extra service een bladkorf. De gemeente zorgt 
voor het leeg maken van deze bladkorven. We 
plaatsen de bladkorven in de week van maandag 
14 oktober. Half december halen we de korven 
weg.

Bladkorven zijn alleen bedoeld voor blad van 
gemeentebomen. Vorig jaar werd op een enkele 
plaats ook ander afval in de korven gegooid. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan complete struiken 
uit de eigen tuin. Dit zorgt niet alleen voor extra 
werk om het afval te scheiden, het heeft ook 
financiële gevolgen. De gemeente moet extra 
geld afdragen voor het verwerken van het afval. 
Daarom halen we bladkorven weg als er ander 
afval in wordt gegooid. Dat is jammer, want veel 
mensen maken er gebruik van. De locaties van de 
bladkorven vindt u op onze website https://www.
sint-michielsgestel.nl/wonen-en-leven/afval/
bladkorven.

Blad opruimen, of toch niet?
Niet alle blad in uw tuin hoeft te worden 
opgeruimd. Blad kan dienen als winterdek voor 
plantvakken of omgezet worden in compost. 
Tevens zorgt blad voor goede beschutting en 
voedsel voor insecten, vogels en egels. Blad uit uw 
tuin dat u toch kwijt wilt, kunt u afvoeren in de 
groene kliko of gratis inleveren op de milieustraat. 

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen over de 
bladinzameling kunt u terecht bij het Servicepunt 
Openbare Ruimte via telefoonnummer  
(073) 553 16 44.

Visie en uitvoeringsplan route naar 
duurzaam Sint-Michielsgestel in 2040  

I n de vergadering van 26 september ging de gemeenteraad akkoord met de duurzaamheidsvisie en het uit-
voeringsprogramma. In de uitvoeringsagenda zijn de acties uitgesplitst naar de korte (1,5 jaar), middellange 
(binnen de coalitieperiode) en langere termijn (langer dan 3-5 jaar). Ook is hierin de rol van de gemeente 

opgenomen. Deze rol kan per actie verschillend zijn. 

Tijdens het Duurzaamheidsevent en de drie duurzaam-

heidscafés in het eerste kwartaal van 2019 hebben 

inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van 

diverse instanties input geleverd voor de visie. In maart 

2019 zijn de uitkomsten van de cafés besproken met de 

raad, waarbij de raad ook input leverde en een voorkeur 

aangaf voor de uit te voeren acties.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Duurzaamheid is een containerbegrip dat voor velerlei 

uitleg vatbaar is. Om dat te voorkomen zijn voor de 

visie enkele uitgangspunten gehanteerd. Eén van de 

uitgangspunten zijn de zogeheten Duurzame Ont-

wikkelingsdoelen die in 2015 zijn vastgesteld door de 

Verenigde Naties. Ze zijn verwerkt in de drie thema’s 

uit de visie en het uitvoeringsplan:

• Produceren en Consumeren.

• Wonen en Leven.

• Energie en Klimaat.

Dynamische uitvoeringsagenda

Het college informeert de raad tweemaal per jaar over 

de voortgang van de uitvoeringsagenda. Daarin is dan 

ook opgenomen welke acties zijn afgevoerd van de lijst 

of juist zijn toegevoegd en om welke reden. Zo kan er 

met een dynamische uitvoeringsagenda snel worden 

ingespeeld op bijvoorbeeld technische veranderingen.

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 Groot Grinsel 16A in Den Dungen
• Aangevraagde omgevingsvergunning Runweg ong. (Perceel L1858) in Berlicum
• Aangevraagde omgevingsvergunning Rietveld 13 in Berlicum
• Aangevraagde omgevingsvergunning Jacobskamp 28 in Den Dungen
• Rectificatie aangevraagde omgevingsvergunning De Nieuwe Ploeg 2 in Berlicum 
•  Ingetrokken aangevraagde omgevingsvergunning Weteringstraat ong.  

(perceel M 1194) in Berlicum 
• Aangevraagde omgevingsvergunning Beatrixplein 32 in Sint-Michielsgestel 
• Aangevraagde omgevingsvergunning Beekveld ong. (Sectie L3813) in Berlicum

• Ingetrokken aangevraagde omgevingsvergunning Bernhardstraat 2 in Berlicum
•  Verleende omgevingsvergunning Centrumplan ‘De Raadskamer’ (C 4747) in 

Sint- Michielsgestel 
• Aangevraagde omgevingsvergunning De Kremer 10 in Berlicum
• Verleende omgevingsvergunning Genenberg 1A in Sint-Michielsgestel 
• Verleende omgevingsvergunning Gildestraat 31 en 33 in Sint-Michielsgestel 
   (gemeentelijke monumenten) 
• Aangevraagde omgevingsvergunning Hoogstraat 128 in Berlicum
• Aangevraagde omgevingsvergunning Loofaert 30 in Berlicum


