
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

0800-1202, 
landelijk nummer 
voor testafspraak  
 

U kunt een afspraak maken via het landelijk 

nummer om u te laten testen bij de GGD. Het 

nummer is gratis en zeven dagen per week 

bereikbaar van 08.00 uur 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. W aar staan we nu? 
Nog steeds krijgen veel mensen corona. De landelijke regels zijn daarom niet aangepast. Zie de 
afbeelding voor de maatregelen per 1 september:

Corona: informatie en maatregelen

Openingstijden receptie gemeente Sint-Michielsgestel 

De receptie van de gemeente Sint-Michielsgestel heeft per 1 september ruimere 

openingstijden. Door de openingstijden te verruimen, is een betere spreiding van 

bezoekers over de dag mogelijk. Zo kan er veiliger volgens de (hygiëne) richtlijnen van 

het RIVM worden gewerkt. Op onderstaande tijden kunt u bij de balie in de hal terecht.

Receptie Sint-Michielsgestel

Maandag 08.30-17.00 uur

Dinsdag 08.30-19.00 uur

Woensdag 08.30-17.00 uur

Donderdag 08.30-17.00 uur

Vrijdag 08.30-16.00 uur

Servicecentrum Berlicum (in Den Durpsherd) gesloten

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (0411) 65 59 11. U kunt ook 

zelf online een afspraak maken op onze website, www.sint-michielsgestel.nl. Veel 

informatie is te vinden op onze website www.sint-michielsgestel.nl

Overige dienstverlening:

• Huwelijksvoltrekkingen kunnen doorgaan in aangepaste vorm.

•  Loket WegWijs is alleen telefonisch bereikbaar tussen 09:00 en 13:00 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.



Gemeentenieuws

Terug van vakantie

Bent u op vakantie geweest in een gebied met veel besmettingen?

• Blijf 10 dagen thuis (quarantaine).

• Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen naar de kinderopvang en sport.

• Kinderen van 4 tot en met 12 mogen naar school.

• En ze mogen ook naar de kinderopvang en sport.

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. 

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 omgevingsvergunningen

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Grinsel 19 in Den Dungen, activiteit kappen

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Halder ong. in Sint-Michielsgestel, 

activiteit bouwen

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Seldensate ong. (perceel L.4002) in 

Berlicum, activiteiten: inrit/uitweg en aanhaking handelingen in beschermd 

natuurgebied

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Wilgenstraat 25 in Sint-Michielsgestel, 

activiteit bouwen

•  Aangevraagde omgevingsvergunning De Kaatse Hoeve ong. (perceel O.306) in 

Sint-Michielsgestel, activiteit aanleggen

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Beekveld ong. perceel L.3809 Berlicum, 

activiteit bouwen

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Ruwenbergstraat 4 in Sint-Michielsgestel, 

activiteit kappen

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Pastoor van den Boomstraat 77 in Berlicum, 

activiteit bouwen

Kennisgeving besluit intrekking omgevingsvergunning

•  Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Seringenlaan 2 in  

Sint-Michielsgestel, activiteit inrit/uitweg

•  Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Raadhuisplein 25 in Berlicum, 

activiteit bouwen

•  Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Grinsel 19 in Den Dungen, 

activiteit kappen

Verleende omgevingsvergunningen

•  Verleende omgevingsvergunning Theerestraat 42 in Sint-Michielsgestel, 

activiteit kappen

•  Van rechtswege verleende omgevingsvergunning Ruwenbergstraat 4 in 

Sint-Michielsgestel, activiteit kappen

•  Verleende omgevingsvergunning De Hoefsevonder 5 (Perceel L4079) in 

Berlicum, activiteiten: bouwen en planologische afwijking

•  Verleende omgevingsvergunning Jhr. van Rijckevorselstraat 32 in Den 

Dungen, activiteit bouwen

•  Verleende omgevingsvergunning Westakkers ong. nabij nr. 58 in Berlicum 

(sectie L1066), activiteiten:  aanleggen en kappen

Wegafsluiting en evenement

•  Meanderplein Sint-Michielsgestel, 24-09-2020 tot en met 28-09-2020, 

i.v.m. kinderkermis.

Melding Activiteitenbesluit 

• Het Schild 29D in Den Dungen, het oprichten van een bezorgrestaurant.



Duurzame Gemeente 

We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen. Hiervoor gaan we ons energieverbruik 
verduurzamen.  De energieopgave heeft drie onderdelen: besparen op elektriciteit en warmte, 
aardgasvrij wonen en grootschalige opwek van duurzame energie. 

De gemeente werkt daarom aan een visie op zonne- en windenergie die vergunningen 
voor zonnevelden en windmolens mogelijk maakt. Ook maken we een plan om te kijken 
welke wijken van het aardgas af gaan. Hoewel het maken van de plannen en de uitvoering nog 
wel even duurt, maken de gemeente en andere woonorganisaties al stappen. Zoals 
met de besparingscampagne Winst Uit Je Woning en het bouwen van 
duurzame woningen.

Gemeentelijke organisatie
Ook de gemeente maakt stappen met  haar energieverbruik, zo is het gemeentehuis 
goed geïsoleerd en gebruikt het gehele gebouw LED-verlichting. Medewerkers van 
MijnGemeenteDichtbij kunnen gebruik maken van elektrische fietsen om naar werkafspraken 
te fietsen.

Voor meer informatie kijk op sint-michielsgestel.nl/duurzaam-sint-michielsgestel
Zet u een duurzaam initiatief op voor en door inwoners? Laat het ons weten via 
duurzaamheid@sint-michielsgestel.nl.

“Als organisatie willen wij ook graag verduurzamen. Energie 
besparen en duurzame opwek van energie spelen hierbij een 
belangrijke rol. Hierin heeft de gemeente een voorbeeldfunctie, 
maar ook een verplichting naar inwoners toe. Graag gaan we 
samen met hen aan de slag. Alleen ga je sneller, maar samen kom 
je verder.”  

Johan van den Biggelaar – Projectmedewerker Duurzaamheid

Brabant Woont Slim

Bij het energieloket Brabant Woont Slim 
kunt u als inwoner terecht voor vragen 
en informatie over woningisolatie en 
energiebesparing. Het loket begeleidt 
en informeert gratis en staat graag als 
energiegids voor u klaar. Daarnaast koppelt 
het loket u graag aan een adviseur die 
tegen een aantrekkelijke prijs bij u langs 
komt. Dat kan omdat er verschillende 
subsidiemogelijkheden zijn. Verduurzamen 
hoeft niet per definitie duur te zijn. Kijk voor 
meer informatie op brabantwoontslim.nl/
sint-michielsgestel/ 

Of neem direct contact op via 085-0410070 
(ma-vr van 9:00-17:00) of mail naar info@
brabantwoontslim.nl

Duurzame Tiny House
Dit najaar zal het Duurzame Tiny House 
van Brabant Woont Slim een tour doen door 
gemeenten in Noord-Brabant, waaronder 
Sint-Michielsgestel.  Het Tiny House laat 
zien welke maatregelen u kunt nemen om uw 
woning te verduurzamen. 

Krijg gratis advies over het verduurzamen 
van uw huis 
In een videogesprek van 30 minuten geeft 
een adviseur van Brabant Woont Slim 
antwoord op uw vragen. Het spreekuur is voor 
huiseigenaren in de gemeente 
Sint-Michielsgestel helemaal gratis. 
Een adviseur kan u bijvoorbeeld helpen 
met de vraag of uw dak geschikt is 
voor zonnepanelen of welke duurzame 
maatregelen het meeste rendement geven. 

Plan uw gesprek online in via de website 
brabantwoontslim.nl/sint-michielsgestel/
online-spreekuur/

Gemeente Sint-Michielsgestel wil energie 
besparen en duurzaam opwekken om 
klimaatverandering tegen te gaan en te 
voorzien in onze energiebehoefte. Zo 
dragen we bij aan het klimaatakkoord en 
zijn we minder afhankelijk van fossiele 
brandstoffen. Essentieel is dat iedereen 
hier aan bijdraagt. Zo draagt u niet alleen 
bij aan een beter milieu, maar vergroot u 
uw wooncomfort en kunt u besparen op de 
energierekening. Deze Energierubriek biedt 
u hiervoor inspiratie en informatie.

 Voorwoord Bart van de Hulsbeek
 
Geachte lezer,

Het jaar 2020 gaat de boeken in als één van 
de warmste zomers ooit. Volgens gegevens 
van het KNMI in De Bilt staat deze zomer op 
de zesde plek en ook de twee vorige zomers 
staan in de top 10. En natuurlijk, van mooi 
weer kun je genieten. Maar 8 dagen op een 
rij met meer dan 30 graden is voor veel 
mensen toch iets teveel van het goede. Ook 
voor mij. De hete zomers zijn een gevolg van 
de klimaatverandering. Met het verdrag van 
Parijs in 2015 zijn internationaal afspraken 
gemaakt om de opwarming van de aarde 
af te remmen. In Nederland hebben we dit 
in 2019 uitgewerkt in het Klimaatakkoord 
waarin we als doel hebben gesteld om in 
2030 voor de helft minder broeikasgassen 
uit te stoten dan in 1990. En als gemeente 
gaan we nog een stap verder. In 2040 willen 
we klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat we 
dan geen broeikasgassen meer uitstoten. De 
noodzaak om iets te doen voelen we aan den 
lijve. Nu gaat het er om dat u en ik stappen 
zetten, die nodig zijn om voor  de volgende 
generaties onze omgeving leefbaar te houden. 
Op deze pagina’s vindt u veel informatie én 
inspiratie om aan de slag te gaan met onze 
toekomst. Veel leesplezier!

Bart van de Hulsbeek,
Wethouder Duurzaamheid

Duurzame Energierubriek 
Sint-Michielsgestel

Energie bespaar test

Wilt u meer energie besparen? Op 
www.bespaartest.nl van 
Milieu Centraal en Nibud 
ontdekt u eenvoudig hoe u 
tot honderden euro’s kunt 
besparen met eenvoudige 
maatregelen. U kunt dit advies 
helemaal afstemmen op uw 
persoonlijke situatie.

5 tips om energie en geld te besparen

Met de volgende tips kunt u gemakkelijk 
energie besparen. Samen kunnen ze u veel 
geld schelen!
1. Haal opladers uit het stopcontact als u ze 

niet gebruikt en zet tv en computer écht 
uit.

2. Gebruik spaarlampen of ledlampen in 
plaats van gloeilampen. Per lamp scheelt 
dit gemiddeld € 5,- aan stroomkosten per 
jaar.

3. Koop een waterbesparende douchekop. Dit 
bespaart aan gas en water gemiddeld € 
50,- per jaar.

4. Zet de verwarming voor de nacht op 
15 graden. Doe dit bij voorkeur een uur 
voordat u gaat slapen, want zo lang blijft 
het huis nog wel warm.

5. Zet de verwarming overdag een graadje 
lager. Dat scheelt per graad gemiddeld 
€ 70,- per jaar!

Winst Uit Je Woning

Na een succesvolle eerste campagne voor 
de aanschaf van zonnepanelen kunt u 
in oktober meedoen met onze tweede 
advies- en inkoopactie van Winst Uit Je 
Woning. Dit keer kunt u als woningeigenaar 
meedoen met de gezamenlijke inkoop van 
isolatiemaatregelen. Bij isolatiemaatregelen 
moet u denken aan HR++ glas, spouwmuur- 
en vloerisolatie. Ook krijgt u een voucher 
van 70 euro thuisgestuurd voor kleine 
besparingsmaatregelen. Met deze actie wil 
de gemeente u helpen uw energierekening te 
verlagen en uw woning klaar te maken voor 
het verdwijnen van aardgas. 

Kijk op www.winstuitjewoning.nl voor meer 
informatie.

Maak gebruik van onze stimuleringslening

Gemeente Sint-Michielsgestel heeft een 
stimuleringslening waarbij u geld kunt lenen 
om uw woning te verduurzamen. De lening 
kan ook gebruikt worden om uw huis aan te 
passen zodat u langer in uw eigen woning 
kunt blijven wonen. De stimuleringslening is 
een lening tegen een zeer gunstige rente. Kijk 
voor de voorwaarden en voor het aanvragen 
op de gemeentelijke website: 
sint-michielsgestel.nl/wonen-en-leven/
stimuleringslening

Duurzame sociale huurwoning

Woningcorporaties passen technische 
maatregelen toe om de woning van haar 
huurders energiezuiniger te maken. Zo wil 
BrabantWonen dat al haar woningen CO2 
neutraal zijn in 2050. En onafhankelijk van 
fossiele brandstoffen. BrabantWonen richt 
zich op het duurzaam opwekken van energie, 
bijvoorbeeld door zonnepanelen. Ook maakt 
de woonstichting gebruik van herbruikbare 
(bouw-)materialen en zorgt voor groene, 
klimaatbestendige buurten. Met 38.000 m2 
aan groen, 75.000 m2 aan bestrating en 323 
bomen wil zij het verschil maken. Meer info: 
brabantwonen.nl/u bent huurder/duurzaam 
wonen 

Wist u dat? BrabantWonen achter de 
pastorie in Berlicum 32 energiezuinige 
twee- en driekamer appartementen bouwt 
en verhuurt. Bewoners wekken meer dan 
de helft van de benodigde energie op via 
zonnepanelen. Voor de verwarming maken 
de appartementen in de Pastorietuin gebruik 
van bodem- of luchtwarmtepompen. 
Interesse? Brabantwonen.nl/u bent op zoek/ 
nieuwbouw/pastorietuin berlicum 

Inwonersplatform Met elkaar voor Mekaar 

Met elkaar voor Mekaar biedt inwoners van 
Sint-Michielsgestel een platform voor een 
duurzame en zorgzame gemeenschap. Het 
platform heeft met verschillende werkgroepen 
ook duurzaamheid op de kaart gezet. 

Zo werden er ruim 2.100 zonnepanelen op 150 
daken geplaatst, zijn er ruim 400 woningen 
van spouwmuurisolatie voorzien, zijn energie 
cafés gehouden en loopt nu de actie om 
regenwater op te vangen in eigen tuin.

Voor meer info zie metelkaarvoormekaar.
nl en/of neem contact op via info@
metelkaarvoormekaar.nl 

Rene van der Burgt - Vrijwilliger bij Met 
Elkaar Voor Mekaar 
‘Met elkaar voor Mekaar wil mensen 
verbinden en de regie terug geven op 
maatschappelijk belangrijke onderwerpen. Dit 
kan variëren van dorpstafels tot en met het 
afkoppelen van regenwater.’

DEC De Dommelstroom – duurzame energie 
uit water en zon

Duurzame Energie Coöperatie (DEC) De 
Dommelstroom wil actief bijdragen aan 
een energieneutraal Sint-Michielsgestel. 
Dit doen zij door het opzetten van unieke 
energieproductieprojecten waarbij duurzame 
technieken en sociale financieringsmethoden 
worden gebruikt. 

DEC De Dommelstroom is ontstaan vanuit 
een burgerinitiatief. Momenteel zijn ruim 550 
personen eigenaar van de eerste duurzame 
coöperatieve waterkrachtcentrale van 

Veranderingen aanvraag energielabel 
woningen

Het huidige energielabel voor woningen kunt 
u nog aanvragen via Energielabel.nl. Vanaf 
2021 wordt het huidige Vereenvoudigd 
Energielabel (VEL) vervangen door een 
uitgebreidere versie. De kosten daarvoor 
bedragen straks tussen de €100 en de €200. 
Ga voor meer informatie naar: Energielabel.nl

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

In de toekomst wil de gemeente meer 
grootschalige duurzame energieprojecten 
ondersteunen. Houdt de website van de 
gemeente in de gaten sint-michielsgestel.nl/
duurzaam-sint-michielsgestel

Website: sint-michielsgestel.nl/duurzaam-
sint-michielsgestel
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Milieu Centraal en Nibud 
ontdekt u eenvoudig hoe u 
tot honderden euro’s kunt 
besparen met eenvoudige 
maatregelen. U kunt dit advies 
helemaal afstemmen op uw 
persoonlijke situatie.

5 tips om energie en geld te besparen

Met de volgende tips kunt u gemakkelijk 
energie besparen. Samen kunnen ze u veel 
geld schelen!
1. Haal opladers uit het stopcontact als u ze 

niet gebruikt en zet tv en computer écht 
uit.

2. Gebruik spaarlampen of ledlampen in 
plaats van gloeilampen. Per lamp scheelt 
dit gemiddeld € 5,- aan stroomkosten per 
jaar.

3. Koop een waterbesparende douchekop. Dit 
bespaart aan gas en water gemiddeld € 
50,- per jaar.

4. Zet de verwarming voor de nacht op 
15 graden. Doe dit bij voorkeur een uur 
voordat u gaat slapen, want zo lang blijft 
het huis nog wel warm.

5. Zet de verwarming overdag een graadje 
lager. Dat scheelt per graad gemiddeld 
€ 70,- per jaar!

Winst Uit Je Woning

Na een succesvolle eerste campagne voor 
de aanschaf van zonnepanelen kunt u 
in oktober meedoen met onze tweede 
advies- en inkoopactie van Winst Uit Je 
Woning. Dit keer kunt u als woningeigenaar 
meedoen met de gezamenlijke inkoop van 
isolatiemaatregelen. Bij isolatiemaatregelen 
moet u denken aan HR++ glas, spouwmuur- 
en vloerisolatie. Ook krijgt u een voucher 
van 70 euro thuisgestuurd voor kleine 
besparingsmaatregelen. Met deze actie wil 
de gemeente u helpen uw energierekening te 
verlagen en uw woning klaar te maken voor 
het verdwijnen van aardgas. 

Kijk op www.winstuitjewoning.nl voor meer 
informatie.

Maak gebruik van onze stimuleringslening

Gemeente Sint-Michielsgestel heeft een 
stimuleringslening waarbij u geld kunt lenen 
om uw woning te verduurzamen. De lening 
kan ook gebruikt worden om uw huis aan te 
passen zodat u langer in uw eigen woning 
kunt blijven wonen. De stimuleringslening is 
een lening tegen een zeer gunstige rente. Kijk 
voor de voorwaarden en voor het aanvragen 
op de gemeentelijke website: 
sint-michielsgestel.nl/wonen-en-leven/
stimuleringslening

Duurzame sociale huurwoning

Woningcorporaties passen technische 
maatregelen toe om de woning van haar 
huurders energiezuiniger te maken. Zo wil 
BrabantWonen dat al haar woningen CO2 
neutraal zijn in 2050. En onafhankelijk van 
fossiele brandstoffen. BrabantWonen richt 
zich op het duurzaam opwekken van energie, 
bijvoorbeeld door zonnepanelen. Ook maakt 
de woonstichting gebruik van herbruikbare 
(bouw-)materialen en zorgt voor groene, 
klimaatbestendige buurten. Met 38.000 m2 
aan groen, 75.000 m2 aan bestrating en 323 
bomen wil zij het verschil maken. Meer info: 
brabantwonen.nl/u bent huurder/duurzaam 
wonen 

Wist u dat? BrabantWonen achter de 
pastorie in Berlicum 32 energiezuinige 
twee- en driekamer appartementen bouwt 
en verhuurt. Bewoners wekken meer dan 
de helft van de benodigde energie op via 
zonnepanelen. Voor de verwarming maken 
de appartementen in de Pastorietuin gebruik 
van bodem- of luchtwarmtepompen. 
Interesse? Brabantwonen.nl/u bent op zoek/ 
nieuwbouw/pastorietuin berlicum 

Inwonersplatform Met elkaar voor Mekaar 

Met elkaar voor Mekaar biedt inwoners van 
Sint-Michielsgestel een platform voor een 
duurzame en zorgzame gemeenschap. Het 
platform heeft met verschillende werkgroepen 
ook duurzaamheid op de kaart gezet. 

Zo werden er ruim 2.100 zonnepanelen op 150 
daken geplaatst, zijn er ruim 400 woningen 
van spouwmuurisolatie voorzien, zijn energie 
cafés gehouden en loopt nu de actie om 
regenwater op te vangen in eigen tuin.

Voor meer info zie metelkaarvoormekaar.
nl en/of neem contact op via info@
metelkaarvoormekaar.nl 

Rene van der Burgt - Vrijwilliger bij Met 
Elkaar Voor Mekaar 
‘Met elkaar voor Mekaar wil mensen 
verbinden en de regie terug geven op 
maatschappelijk belangrijke onderwerpen. Dit 
kan variëren van dorpstafels tot en met het 
afkoppelen van regenwater.’

DEC De Dommelstroom – duurzame energie 
uit water en zon

Duurzame Energie Coöperatie (DEC) De 
Dommelstroom wil actief bijdragen aan 
een energieneutraal Sint-Michielsgestel. 
Dit doen zij door het opzetten van unieke 
energieproductieprojecten waarbij duurzame 
technieken en sociale financieringsmethoden 
worden gebruikt. 

DEC De Dommelstroom is ontstaan vanuit 
een burgerinitiatief. Momenteel zijn ruim 550 
personen eigenaar van de eerste duurzame 
coöperatieve waterkrachtcentrale van 

Veranderingen aanvraag energielabel 
woningen

Het huidige energielabel voor woningen kunt 
u nog aanvragen via Energielabel.nl. Vanaf 
2021 wordt het huidige Vereenvoudigd 
Energielabel (VEL) vervangen door een 
uitgebreidere versie. De kosten daarvoor 
bedragen straks tussen de €100 en de €200. 
Ga voor meer informatie naar: Energielabel.nl

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

In de toekomst wil de gemeente meer 
grootschalige duurzame energieprojecten 
ondersteunen. Houdt de website van de 
gemeente in de gaten sint-michielsgestel.nl/
duurzaam-sint-michielsgestel

Website: sint-michielsgestel.nl/duurzaam-
sint-michielsgestel


