
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.

C orona (COVID-19) is op dit moment onderwerp 
van gesprek in ons land. Wij krijgen ook veel 
vragen over onze dienstverlening en over de 

beperkende maatregelen die op dit moment gelden. 
Elke week informeren wij u over de maatregelen voor 
onze gemeentelijke diensten. 

Aangepaste dienstverlening
Vanaf woensdag 18 maart gelden de volgende 

openingstijden voor de balie van burgerzaken en de 

receptie van het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel:

• Maandag 13.00 – 17.00 uur

• Dinsdag 13.00 – 19.00 uur

• Woensdag 13.00 – 17.00 uur

• Donderdag 8.30 – 12.00 uur

• Vrijdag 13.00 – 16.00 uur

Het servicecentrum Berlicum in Den Durpsherd is 

gesloten. De trombosedienst is wel geopend.

Maak gebruik van onze digitale dienstverlening

Veel informatie is te vinden op onze website  

www.sint-michielsgestel.nl Geen internet?  

Telefonisch zijn wij gewoon bereikbaar via (073) 553 11 11. 

Kan uw vraag wachten? Stel deze dan uit.  

Huwelijksvoltrekkingen gaan  
gewoon door
Tenzij het bruidspaar zelf besluit het te annuleren. Onze 

trouwambtenaren nemen de nodige maatregelen en 

houden voldoende afstand. 

Loket Wegwijs
Het inloopspreekuur van Loket Wegwijs gaat niet door.

Loket WegWijs is telefonisch te bereiken tussen 09:00 

en 13:00 via (073) 553 16 00. U kunt uw  vragen daar 

stellen en via deze weg wordt gezocht naar de juiste 

oplossingen.

Afspraak over werk en inkomen 
We nemen contact op met de mensen die een afspraak 

hebben. Soms kan een afspraak ook telefonisch. 

Verzet uw afspraak als u gezondheidsklachten hebt als 

verkoudheid, hoesten en/of koorts.

Uitkering / Leefgeld
Krijg ik mijn uitkering / leefgeld van de gemeente?

Wij zorgen ervoor dat de uitkeringen en het leefgeld 

uitbetaald worden. Dit geldt ook voor indicaties zorg voor 

jeugd, WMO begeleiding en huishoudelijke hulp.

Leerlingenvervoer
De uitvoering van leerlingenvervoer is tijdelijk gestopt.

Dit komt omdat de scholen ook stil zijn gevallen. Mocht 

het toch nodig zijn om leerlingenvervoer te regelen, 

omdat ouders bijvoorbeeld een vitaal beroep hebben, dan 

horen we dat graag. U kunt dan bellen naar  

(073) 553 11 11.

Bureau Sociale Raadslieden  
is gesloten
Bel naar Bint via (073) 551 54 32 om te vragen wat ze 

voor u kunnen betekenen.

De bibliotheek en de Meander  
zijn gesloten 
Meer informatie vindt u op hun website 

Maatregelen voor uw bezoek aan de 
milieustraat
U bent welkom tijdens de reguliere openingstijden. Wilt 

u afval wegbrengen naar de milieustraat? Om verdere 

verspreiding van het coronavirus te voorkomen willen we 

u vragen om dit alleen te doen als het echt noodzakelijk 

is. Kunt u uw bezoek uitstellen, doe dat dan. Houd 

ook rekening met de mogelijkheid dat u langer moet 

wachten. Bezoekt u de milieustraat houdt u dan aan de 

richtlijnen van het RIVM en vergeet niet:

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar

• Schud geen handen

• Betaal indien mogelijk contactloos

•  Beperkte toegang, het kan zijn dat u even moet 

wachten 

Het beheer in de openbare ruimte gaat niet door

Rioolverstoppingen en andere spoedeisende problemen, 

zoals gaten in de weg, lossen we wel gewoon op. 

Ophalen afval
Het ophalen van afval gaat door volgens de normale 

planning.

Wilt u weten op welke dag wij welk afval bij u ophalen? 

Kijk dan in de afvalwijzer

Aanvragen vergunningen
Aanvragen voor vergunningen nemen we in behandeling.

Het kan alleen iets langer duren. De afdelingen zijn op 

dit moment telefonisch moeilijker bereikbaar. Stuur een 

mail naar gemeente@sint-michielsgestel.nl dan neemt 

de juiste afdeling snel contact met u op. 

Gemeentelijke evenementen en 
bijeenkomsten 
Alle gemeentelijke evenementen en bijeenkomsten 

worden tot en met 1 juni 2020 geannuleerd of verzet. 

Hieronder het actuele overzicht: 

•  Alle raadsactiviteiten (raadsvergaderingen, Praat met 

de Raad, informatieavonden en het presidium) gaan 

tot en met 16 april niet door

• De ondernemersavond op 30 maart gaat niet door

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.

Ondernemers en ZZP-ers
Het maatregelenpakket voor ondernemers en ZZP-ers is 

bekend.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de uitwerking van 

deze regeling. Wij verwachten dat de regeling eind deze 

week duidelijk is. U kunt alvast een aanvraag indienen 

voor financiële ondersteuning. Dit kan via het formulier 

dat u vindt op www.ondernemersregelingen.nl/mijn-

gemeente-dichtbij/. Zodra de regeling in werking is 

getreden, gaan wij meteen met uw aanvraag aan de slag. 

Wij nemen dan contact met u op.

Corona: informatie en maatregelen
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Ouderen en mensen met gezondheids-

problemen zijn het kwetsbaarst voor het 

Coronavirus. Door de maatregelen die de 

overheid heeft genomen, raken zij bo-

vendien sneller in een sociaal isolement. 

Visite komt niet meer, met het openbaar 

vervoer gaan wordt afgeraden. Veel oude-

ren blijven hierdoor thuis. Ook praktische 

zaken als boodschappen doen, de hond 

uitlaten, medicijnen ophalen bij de apo-

theek worden voor hen steeds lastiger.

Heeft u hulp nodig?
Heeft u moeite met naar buiten gaan? 

Of laat uw gezondheid dat niet toe? En 

heeft u hulp nodig bij uw boodschappen 

of andere praktische zaken? Of mist u het 

contact met andere mensen in vindt u 

het fijn om eens met iemand te praten? 

Neem dan contact op met onze lokale 

welzijnsinstelling BINT. Zij doen hun best 

om u in contact te brengen met iemand 

uit de buurt.

Wilt u helpen?
BINT coördineert de hulp aan kwets-

bare inwoners van Sint-Michielsgestel. 

Iedereen die tijd heeft en tijdens deze 

moeilijke periode mensen wil helpen, kan 

zich bij hen melden. Denk daarbij aan 

praktische klusjes maar ook aan een pra-

tje door de telefoon. BINT probeert een 

match te maken met mensen uit dezelfde 

dorpskern. 

Contact
Wilt u helpen of heeft u hulp nodig? 

Bel dan met 073-5515432 of reageer via 

info@bintwelzijn.nl. Ook vrijwilligers-

organisaties kunnen zich melden bij de 

welzijnsinstelling. Zelf rechtstreeks een 

hulpvraag of aanbod plaatsen kan ook op 

de website van het Vrijwilligerspunt van 

BINT: www.vwpunt.nl   

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een 

speciale webpagina over Corona: www.

nji.nl/coronavirus  Daar houden ze kin-

deren, ouders/opvoeders én professionals 

zo goed mogelijk op de hoogte van de 

huidige situatie. 

Voor ouders zijn er tips hoe om te gaan 

met de nieuwe thuissituatie. Wat zijn 

cruciale beroepen en wanneer heeft u 

recht op opvang? Hoe doet u dat, thuis-

onderwijs? Maar ook op veel andere 

vragen over onderwijs en kinderopvang 

wordt antwoord gegeven. Kinderen en 

jongeren lezen wat ze zelf kunnen doen 

en vinden er antwoord op belangrijke 

vragen als: mag ik nog buitenspelen? Kan 

ik bij een vriend thuis gaan gamen? 

Het Nederlands Centrum Jeugdgezond-

heid richt zich ook op professionals die 

werken in de jeugdgezondheidszorg. Op 

de speciale webpagina staan links naar 

betrouwbare informatie over het corona-

virus die relevant is voor hun beroep.

Corona: informatie voor kinderen/jongeren,  
opvoeders én professionals

Praktische hulp tijdens Corona-virus
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Heeft u vragen over het coronavirus?

Het nieuwe coronavirus 
(COVID-19) in Nederland

Wat moet je doen?

Voor meer informatie: 
www.rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel naar 0800-1351

Was je handen 
regelmatig

Hoest en nies in de 
binnenkant van je 
elleboog

Schud geen handen Gebruik papieren 
zakdoekjes

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

12 maart 2020

Vermijd grote 
groepen (meer dan 
100 personen)

Werk thuis 
als het kan

Heb je geen 
klachten? 

Heb je (milde)
verkoudheidsklachten?

Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn, 

loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden. 

Dan gelden de volgende extra maatregelen:

Blijf thuis Beperk (sociale) 
contacten

Vergeet niet:

NIEUWE
CORONAVIRUS
COVID-19

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 Lariestraat 53 in Gemonde

• Verleende omgevingsvergunning Pijlkruid 1 en 3 in Berlicum

• Besluit intrekking Omgevingsvergunning (OBM) Veedijk 58 in Berlicum

• Verleende omgevingsvergunning Molenhoek 5 in Berlicum

• Verleende omgevingsvergunning Grinsel 67 in Den Dungen

•  Verleende omgevingsvergunning Kerkwijk 46-48 en Patronaatspad 1 t/m 19  

in Berlicum

• Aangevraagde omgevingsvergunning Groot Grinsel 16A in Den Dungen

• Aangevraagde omgevingsvergunning Beemdweg 8 in Sint-Michielsgestel

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Achterweg ong. in Berlicum  

(perceel G.2840)

• Aangevraagde omgevingsvergunning De Wiekslag 8 in Sint-Michielsgestel

•  Aangevraagde omgevingsvergunning De Hoefsevonder ong. in Berlicum 

   (perceel L.1051)

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Hooghemertseweg ong. tegenover 

nummer 1A in Gemonde

•  Aangevraagdeomgevingsvergunning Schijndelseweg ong. (perceel C.3513)  

in Sint-Michielsgestel

• Aangevraagde omgevingsvergunning Beek 8A in Gemonde

• Verleende omgevingsvergunning Theerestraat 56A in Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Nieuwstraat 12 in Sint-Michielsgestel

• Rectificatie Aangevraagde omgevingsvergunning Slothoef 6 in Gemonde

• Verleende omgevingsvergunning Hoogstraat 129 in Berlicum 

• Verleende omgevingsvergunning Saturnusstraat 13 in Berlicum

• Verleende omgevingsvergunning Spekstraat 3 in Den Dungen

•  Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Asterstraat 2  

in Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Venkant 9 in Sint-Michielsgestel

• Gehandicaptenparkeerplaats - Bokkenheuvel

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. Verder informeren wij u via 

onze gemeentelijke kanalen. Raadpleeg 

daarom regelmatig www.sint-michiels-

gestel.nl/corona de actuele stand van 

zaken. 


