
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.

15 maart 2020NIEUWE
CORONAVIRUS
COVID-19

Eet- en drink-
gelegenheden, 
bijvoorbeeld cafés, 
restaurants, bars en 
co�eeshops. 

Sport- en �tness-
clubs, bijvoorbeeld 
sportverenigingen, 
zwembaden en 
sportscholen. 

Sauna’s, bijvoorbeeld 
spa’s en wellness-
centra.  

Seksgerelateerde 
bedrijven, bijvoor-
beeld prostitutie, 
seksclubs en escort-
diensten. 

Deze maatregel geldt voor de volgende sectoren: 

18+

Het nieuwe coronavirus (COVID-19) in Nederland
Maatregelen voor ondernemingen 

en verenigingen

Voor meer informatie: 
www.rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel naar 0800-1351

Het RIVM adviseert de 
overheid bij de bestrijding 
van het nieuwe coronavirus.

Houd gepaste afstand 
(1,5 meter) en vermijd 
grote groepen (+100)

Werk thuis 
als het kan

Blijf thuis Beperk (sociale) 
contacten

De volgende maatregelen blijven van kracht:

Heb je geen klachten? Heb je (milde)
verkoudheidsklachten?

Eet- en drinkgelegenheden, sport- en �tnessclubs, sauna’s en seksgerelateerde bedrijven in 
Nederland sluiten van 16 maart tot en met maandag 6 april. 

Het nieuwe coronavirus (COVID-19) in Nederland
Maatregelen voor scholen en kinderopvang

15 maart 2020NIEUWE
CORONAVIRUS
COVID-19

Voor meer informatie: 
www.rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel naar 0800-1351

Het RIVM adviseert de 
overheid bij de bestrijding 
van het nieuwe coronavirus.

Houd gepaste afstand 
(1,5 meter) en vermijd 
grote groepen (+100)

Werk thuis 
als het kan

Heb je geen klachten? Heb je (milde)
verkoudheidsklachten?

Blijf thuis Beperk (sociale) 
contacten

De volgende maatregelen blijven van kracht:

Alle scholen en kinderopvangorganisaties in Nederland sluiten van 16 maart tot en met maandag 
6 april. Een uitzondering geldt voor kinderen van ouders of verzorgenden werkzaam in cruciale beroepen. 

Voorbeelden van cruciale 

beroepsgroepen zijn:

•  Zorg

•  Politie

•  Brandweer 

Een volledig overzicht vind je op:

rijksoverheid.nl/beroepen

•  Openbaar vervoer

•  Voedselketen 

•  Overheidsprocessen

Deze maatregelen 
duren van 16 maart 
tot en met 6 april 
2020. 

Dit geldt voor alle 
leerlingen in het 
basis- en voortgezet 
onderwijs, middelbaar 
beroepsonderwijs
en kinderopvang. 

Uitzondering: 
kinderen van ouders 
of verzorgenden die 
werkzaam zijn in 
cruciale beroeps-
groepen worden 
wel opgevangen. 

Voor schoolgaande kinderen wordt zoveel mogelijk onderwijs op 
afstand georganiseerd, met prioriteit voor eindexamenleerlingen. 
De school informeert je hierover. 

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.officie-
lebekendmakingen.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 Jacobskamp ong. (fase 9)  

in Den Dungen

• Aangevraagde omgevingsvergunning Halder 6 in Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Heesakkerstraat 38 in Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Waterstraat ong. in Berlicum

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Gasthuiskamp ong. (Perceel P449) in 

   Gemonde

• Aangevraagde omgevingsvergunning Berlingenweg 12 in Berlicum

• Aangevraagde omgevingsvergunning Lariestraat 53 in Gemonde

•  Buiten behandeling stellen aavraag omgevingsvergunning Cypressenlaan 26 

in Sint-Michielsgestel

• Evenement Halderse Voorjaarsfeesten

• Evenement Regionale Scouting Wedstrijden 2020
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Maatregelen tegen verspreiding coronavirus
Gemeentelijke evenementen en bijeenkomsten 
In Nederland gelden verschillende maatregelen tegen de verspreiding van het 

coronavirus. Zo worden alle gemeentelijke evenementen en bijeenkomsten tot en 

met 31 maart 2020 geannuleerd of verzet. Er wordt op ons allemaal een beroep 

gedaan om sociale contacten zo veel mogelijk te beperken. Zo voorkomen we 

samen de verspreiding van het virus. Op de website van het RIVM leest u meer over 

de maatregelen.

Raadsvergadering 19 maart
Dinsdag vergadert het presidium. Zij nemen een besluit over de raadsvergadering 

van 19 maart. Wij zullen dit besluit zo snel mogelijk publiceren op onze website en 

social media.

Activiteiten Landelijke Opschoondag 21 maart
Alle activiteiten voor de Landelijke Opschoondag in onze gemeente gaan niet door. 

We informeren u over mogelijke andere zwerfvuil-opschoonacties later dit jaar en 

hopen uiteraard volgend jaar weer deel te nemen aan de Landelijke Opschoondag. 

Bewonersavond 23 maart Mercuriusplein en 
Kerkwijk 
De bewonersavond op maandag 23 maart over de nieuwe inrichting van het 

Mercuriusplein gaat niet door. We plannen een nieuwe datum om u te informeren 

over het nieuwe ontwerp voor het Mercuriusplein en de bouwplannen aan de 

Kerkwijk. 

Ondernemersavond 30 maart
Het event voor ondernemers op 30 maart gaat niet door. We kijken wanneer we 

hiervoor een nieuwe datum kunnen plannen.

Overige bijeenkomsten
Heeft u zich aangemeld voor een andere bijeenkomst, dan neemt de organisator 

persoonlijk contact met u op. 

Organiseert u zelf een evenement?
We kunnen ons voorstellen dat de maatregelen vragen oproept bij 

organisatoren van evenementen. Deze vragen mag u mailen naar F.Verstraten@

MijnGemeenteDichtbij.nl. De gemeente zal wellicht niet direct antwoord hebben, 

maar doet er alles aan om vragen zo snel mogelijk beantwoorden.

Heeft u vragen over het coronavirus?
Neem contact op met het RIVM via 0800-1351 of kijk op www.rivm.nl. Daar vindt u 

ook meer informatie over de maatregelen die genomen worden tegen verspreiding 

van het virus en wat u zelf kunt doen.


