
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

Omleidingen in het centrum van Sint-Michielsgestel
Maandag 20 januari starten de werk-

zaamheden voor de sloop van het Hoef-

ijzer, de voormalige bibliotheek en het 

gebouw van de Emté. Op onderstaande 

kaartjes is te zien hoe het centrum van 

Sint-Michielsgestel de komende tijd 

bereikbaar is voor autoverkeer, fietsers 

en voetgangers. Op onze website www.

sint-michielsgestel.nl/projecten/cen-

trumplan-sint-michielsgestel vindt u 

meer informatie over de werkzaamhe-

den in het centrum.



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.

• Aangevraagde omgevingsvergunning Beekstraat 14 in Berlicum

• Verlenging van de beslistermijn Brugstraat 9 (Perceel L1248) in Berlicum

• Verlenging van de beslistermijn Kerkeind 11 in Gemonde

• Aangevraagde omgevingsvergunning Cypressenlaan 26 in Sint-Michielsgestel

• Aangevraagde omgevingsvergunning Nieuwstraat 12 in Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Gagellaan 1C in Sint-Michielsgestel

• Aangevraagde omgevingsvergunning Fonteinkruid 33 in Berlicum

• Aangevraagde omgevingsvergunning Werststeeg 45 in Berlicum

• Aangevraagde omgevingsvergunning Zijweg Dungen/Woudseweg ongen. 

   kadastraal bekend K.28 in den Dungen

• Aangevraagde omgevingsvergunning Nieuwstraat 28 in Sint-Michielsgestel

• Aangevraagde omgevingsvergunning Gagellaan ong. kadastraal bekend E.4661 

   en 4662 in Sint-Michielsgestel

• Evenement Scratch/Scratch XXL

• Aangevraagde omgevingsvergunning Woudseweg 10 in Den Dungen

• Verleende omgevingsvergunning Molenhoek 6 (kad. nr. L.3965) in Berlicum

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”, opge-

steld.

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 als kader voor de verdere uitwerking van initiatieven/ deelprojecten in 

een bestemmingsplan.

 

Inzage
Vanaf vrijdag 17 januari tot en met donderdag 28 februari 2020 ligt de Visie “Ruim-

telijke 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.

De digitale Visie “Ruimtelijke ontwikkeling Den Dungen” kunt u via diverse zoekop-

ties (via kaart, adres of ID-nummer NL.IMRO.0845.SV2019VISIECNTRDGN-ON01) 

raadplegen en downloaden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl of via de vol-

gende directe link/weblocatie:  www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.

IMRO.0845.SV2019VISIECNTRDGN-VG01 . 

Tegen het besluit tot vaststelling van de visie kan op grond van artikel 8:5 van de 

Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

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

men met Dhr. W. van Veghel van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, bereikbaar 

op het telefoonnummer: (073) 553 16 29 of via het emailadres w.v.veghel@mijnge-

meentedichtbij.nl.

Gemeenteraad

D onderdag 23 januari 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 vaststellen Bestemmingsplan Kom Berlicum / Middelrode  

•  Raadsvoorstel over rol WSD binnen het sociaal domein (definitieve keuzes proto-

type)  

• Raadsvoorstel vaststellen integrale verordening sociaal domein  

 

U kunt alle agendapunten voor deze raadsvergadering bekijken op de website: www.

sint-michielsgestel.nl. 

Ruimtelijke Ordening
Visie “Ruimtelijke Ontwikkeling Den Dungen”

Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel geven op grond van de Wet 

ruimtelijke ordening kennis van de ter inzage legging van de Visie “Ruimtelijke ont-

wikkeling Den Dungen”. Deze visie is gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad op  

31 oktober 2019.


