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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

0800-1202, 
landelijk nummer 
voor testafspraak  
 

U kunt een afspraak maken via het landelijk 

nummer 0800-1202 om u te laten testen bij de 

GGD. Het nummer is gratis en zeven dagen per 

week bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur. Voor 

het afnemen van de testen hebben GGD’en ruim 

80 teststraten door het hele land ingericht. Is er 

sprake van een besmetting met het coronavirus 

dan start de GGD een bron- en contactonderzoek.

Kijk voor meer informatie op 

www.rijksoverheid.nl. Het coronavirus (COVID-19) is onderwerp van gesprek in ons land en ook in onze gemeente.  
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. Verder informeren wij u via onze gemeentelijke 
kanalen. Raadpleeg daarom regelmatig www.sint-michielsgestel.nl/corona voor de actuele stand van 
zaken. 

Corona: informatie en maatregelen

Per 15 juli is een nieuwe noodverordening van kracht, die ook voor onze gemeente 

geldt. U kunt de noodverordening inzien via de website www.vrbn.nl. 

Het aantal coronabesmettingen stijgt 

Daarom is het belangrijk dat we afstand houden; als we bij elkaar op bezoek gaan, 

op het werk en op het terras. Als we allemaal de basisregels volgen, houden we 

corona onder controle.

Naast de basisregels blijven de volgende maatregelen gelden in Nederland:
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V anaf 12 oktober vinden er in Nederland vier weken lang activiteiten plaats in het kader van de Nationale 
Klimaatweken. Het doel hiervan is om nóg meer organisaties te helpen zich in te zetten voor een beter 
klimaat. 

Iedereen doet wat

Nationale klimaatweken 12 oktober - 6 november

Aangepaste dienstverlening gemeente 
De volgende openingstijden gelden voor de balie van Burgerzaken en de receptie van de 

Meander:

• 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

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (073) 553 11 11. U kunt ook zelf 

online een afspraak maken op onze website, www.sint-michielsgestel.nl. Wel willen we 

u erop wijzen dat u veel producten ook digitaal kunt aanvragen. Maak daarnaast alleen 

een afspraak als uw reisdocument of rijbewijs binnen twee weken verloopt. Ook voor 

andere producten geldt: maak alleen een afspraak als dat echt nodig is of spoed heeft.

Het servicecentrum Berlicum in Den Durpsherd is gesloten. De trombosedienst is wel 

geopend.

Overige dienstverlening:

• Huwelijksvoltrekkingen kunnen doorgaan in aangepaste vorm.

•  Loket WegWijs is alleen telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur via  

(073) 553 16 00.

•  Uitkeringen en het leefgeld worden gewoon uitbetaald. Dit geldt ook voor indicaties 

zorg voor jeugd, WMO begeleiding en huishoudelijke hulp.

•  Bureau Sociale Raadslieden is gesloten. Neem contact op met Bint via (073) 551 54 32.

•  De bibliotheek is weer geopend. Meer info op: babeldenbosch.nl en meandersmg.nl.

•  Informatie over uitvaarten en begrafenissen vindt u op onze website  

www.sint-michielsgestel.nl/corona of via begraafplaats@boxtel.nl of (0411) 67 68 78 

of 06 - 37 70 82 19.

Reizen en op vakantie gaan
Vakantie is dit jaar minder onbezorgd dan 

anders. Vermijd drukte, ook tijdens de 

vakantieperiode. Gaat u toch op vakantie? 

Ga dan wijs op reis. Plan uw vakantie, 

als het kan, buiten de schoolvakanties. 

Houd u waar ook ter wereld altijd aan de 

basisregels. Klachten? Blijf thuis en laat 

u testen, houd afstand, vermijd drukte en 

was vaak uw handen. Als de lokale regels 

strenger zijn, dan gelden deze. 

Naar het buitenland

Als u op vakantie wilt naar het 

buitenland, controleer dan eerst 

het reisadvies voor dat land op 

Nederlandwereldwijd.nl. Houd er 

rekening mee dat in ieder land 

beperkende maatregelen zijn. 

Ontwikkelt u tijdens uw vakantie 

gezondheidsklachten? Meld u bij een 

lokale huisartsenpost. Ontwikkelt u bij 

thuiskomst gezondheidsklachten? Blijf 

thuis en laat u testen. Maak een afspraak 

via 0800-1202.

Vakantie in Nederland

Veel mensen kiezen dit jaar voor een 

vakantie in Nederland. Als u tijdens uw 

vakantie klachten krijgt die passen bij 

het coronavirus, dan hoeft u niet naar 

huis voor een testafspraak. Blijf op uw 

vakantieadres en vermijd zoveel mogelijk 

andere mensen. Bel naar 0800-1202 en 

maak een testafspraak in de buurt van 

uw vakantieadres. Meer informatie op 

Rijksoverheid.nl/coronatest.

Terug van vakantie

Er zijn (delen van) landen waar een 

oranje reisadvies van kracht is vanwege 

het coronavirus. Reizigers uit deze landen 

krijgen het dringende advies om 14 dagen 

in thuisquarantaine te gaan zodra zij in 

Nederland aankomen. 

Ook in onze gemeente werken inwoners 

en organisaties met aansprekende 

projecten aan duurzaamheid. Als opmaat 

naar de Nationale Klimaatweken plaatsen 

we deze zomer een aantal bijdragen over 

Duurzaam Sint-Michielsgestel op deze 

pagina. 

DEC Dommelstroom - 
duurzame energie uit 
water en zon
De Duurzame Energie Coöperatie (DEC) 

Dommelstroom wil actief bijgedragen aan 

een energieneutraal Sint-Michielsgestel. 

Dit doen ze door het opzetten van unieke 

energieproductieprojecten. Bij deze 

projecten  worden duurzame technieken 

en sociale financieringsmethoden 

gebruikt. DEC Dommelstroom is ontstaan 

vanuit een burgerinitiatief. Momenteel 

zijn ruim 550 personen eigenaar van 

de eerste duurzame coöperatieve 

waterkrachtcentrale van Nederland en 

een zonnedak in Theereheide. Daardoor 

worden zo’n 170 huishoudens in Sint-

Michielsgestel van duurzame energie 

voorzien. Lees meer over de projecten 

van Dommelstroom en hoe u lid kunt 

worden op www.dommelstroom.com

Meer informatie
Op sint-michielsgestel.nl/duurzaam-

sint-michielsgestel staat informatie 

over wat u kunt doen aan duurzaamheid 

en hoe onder meer de gemeente hierin 

ondersteunt. Werkt u of uw organisatie 

aan een duurzaam initiatief en wilt u dat 

graag delen? Stuur dan een mailtje naar: 

duurzaamheid@sint-michielsgestel.nl.  

Ga voor info over de Nationale 

Klimaatweken naar: iedereendoetwat.nl/

nationaleklimaatweken.
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Eikenprocessierups: van vervelende rups naar onopvallende nachtvlinder
De periode van de eikenprocessierups 

is weer voorbij. De rupsen zitten nu als 

pop in de nesten verscholen. Van half juli 

tot half augustus vliegen de vlinders uit 

om weer eitjes te leggen in eikenbomen. 

Hiermee is de levenscyclus van de rups 

rond.

Vanaf september start de gemeente met 

de voorbereidingen voor volgend jaar.

Beter onder controle

Dit jaar was de overlast beter onder 

controle. Dit komt door een verminderde 

plaagdruk en uitbreiding van de  

preventieve bestrijding. Daarnaast was 

de voorbereiding en uitvoering samen 

met onze aannemer nog beter. Door een 

aangepast maaibeleid, mezenkastjes, het 

zaaien van bloemenmengsels probeert de 

gemeente op termijn een beter natuurlijk 

evenwicht te creëren. 

Laat de nesten gewoon 
hangen
De nog aanwezige nesten laten we 

hangen. Natuurlijke vijanden zoals 

sluipwespen en sluipvliegen hebben 

de rupsen in deze nesten gebruikt om 

hun eitjes in te leggen. Vermijd contact 

met oude nesten. De achtergebleven 

brandharen blijven namelijk nog actief. 

Op deze manier zorgen we voor een meer 

natuurlijk evenwicht. Dit blijft beter dan 

het ingrijpen door de mens. 

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.

•  Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Watermunt 29 (Perceel L3132) 

in Berlicum

• Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Veedijk 27 in Berlicum

• Aangevraagde omgevingsvergunning Nieuwstraat 12 in Sint-Michielsgestel  

• Aangevraagde omgevingsvergunning Veldstraat 4 in Den Dungen

• Verleende omgevingsvergunning Loofaert 40A in Berlicum

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Petrus Dondersplein 9 in Sint-

Michielsgestel

•  Aangevraagde omgevingsvergunning De Hoefsevonder ong. (Perceel L4079) 

in Berlicum

• Aangevraagde omgevingsvergunning Seringenlaan 2 in Sint-Michielsgestel

• Aangevraagde omgevingsvergunning Berkenlaan 3 in Sint-Michielsgestel

• Melding Activiteitenbesluit Litserstraat 83 in Den Dungen

• Verleende omgevingsvergunning Hoogstraat 162 in Berlicum

•  Verleende omgevingsvergunning De Hoefsevonder 7 (perceel L.4060) in 

Berlicum

• Verleende omgevingsvergunning Ruiterpad 31 in Den Dungen

• Verleende omgevingsvergunning Lariestraat 3 in Gemonde

• Verleende omgevingsvergunning Het Hof 2A in Gemonde

•  Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Petrus Dondersplein 9 in  

Sint-Michielsgestel 

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Van Merodestraat 34 in  

Sint-Michielsgestel 

• Aangevraagde omgevingsvergunning Hoogstraat 128 in Berlicum 

• Aangevraagde omgevingsvergunning Hoogstraat 58 in Sint-Michielsgestel 

• Aangevraagde omgevingsvergunning Apollostraat 9 in Berlicum 

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Hemelrijkstraat 16 in Sint-

Michielsgestel 

•  Aangevraagde omgevingsvergunning De Hoefsevonder ong. perceel E.1051 in 

Berlicum 

•  Niet in behandeling genomen aanvraag omgevingsvergunning Theerestraat 

86 in Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Sassenheimseweg 7 in Berlicum

• Aangevraagde omgevingsvergunning Kerkwijk 90 in Berlicum

•  Nadere subsidieregels peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie 

Sint-Michielsgestel 

• Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats - Directeur van Beekstraat 

• Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats - Hoogstraat in Berlicum


