
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.

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.
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Winkelen en boodschappen

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

  13 oktober 2020

Gedeeltelijke lockdown 
 

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Om corona onder controle te krijgen,  
is ingrijpen noodzakelijk. Per 14 oktober 22.00 uur gelden daarom de volgende maatregelen:

Groepen

Binnen: max. 30 personen per 
ruimte (incl. kinderen t/m 12 jaar). 
Groep van max. 4 personen of  
1 huishouden. 
 
 
Buiten: groep van max. 4 
personen of 1 huishouden. 
 
 
Op doorstroomlocaties,  
bijvoor beeld musea, biblio-
theken en monumenten: groep 
van max. 4 personen of 1 
huishouden. Bezoek is op basis 
van reservering per tijdsvak.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden 
sluiten. 
 
 
Afhaalrestaurants blijven open. 
Geen verkoop en bezorging van 
alcohol na 20.00 uur. 
 
 
Verbod op evenementen, met 
uitzondering van onder andere 
markten en demonstraties.

Vervoer en vrije tijd

Reis zo min mogelijk binnen 
Nederland en naar het buitenland. 

 
In het ov is het dragen van een 
mondkapje verplicht.

Sport

Sport met max. 4 personen, op 
1,5 meter afstand. Kinderen t/m  
17 jaar zijn uitgezonderd. 

 
Geen wedstrijden. Topsporters 
zijn uitgezonderd. 

 
Geen publiek bij sport. 

 
Sluiting van sportkantines, 
douches en kleedkamers.

Thuis

Ontvang max. 3 personen per 
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

 
Volg de regels die gelden voor 
quarantaine en isolatie.

Ben je ook benauwd en/of heb je 

koorts? Dan moeten alle huisgenoten 

thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Winkels sluiten uiterlijk om 
20.00 uur. Supermarkten en andere 
winkels die levensmiddelen 
verkopen, zijn uitgezonderd. 

 
Alcoholverbod na 20.00 uur.  
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en 
nuttigen in de openbare ruimte. 

 
Speciale winkeltijden voor 
mensen met een kwetsbare 
gezondheid.

Contactberoepen: klanten 
worden gevraagd zich te 
registreren.

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Vermijd drukke 
plekken.

Draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes.

Onderwijs

In het vo, mbo en ho draagt 
iedereen een mondkapje buiten 
de les. In specifieke situaties ook in 
leslokalen.

Sint-Michielsgestel 
geeft ruimte

Gedeeltelijke lockdown om  
besmettingen terug te dringen
 

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het 

kabinet heeft afgelopen dinsdag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die 

er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die 

plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door 

het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteu-

nen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.
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De CoronaMelder-app: 
vanaf nu voor iedereen 
beschikbaar
 
Voorkom dat u onbewust een ander besmet 
Het coronavirus is er nog. Daarom kan vanaf nu 

iedereen de CoronaMelder-app gebruiken. De app 

informeert u als u mogelijk bent besmet. Zo kunt u 

voorkomen dat u onbewust een ander besmet. Elke 

download helpt om de verspreiding van corona te 

stoppen. In de App Store en de Google Play Store 

staat CoronaMelder voor u klaar. Het downloaden 

van de app is altijd vrijwillig. 

Kijk voor meer informatie op www.coronamelder.nl

aandachtvoorelkaar.nl

Met aandacht 
voor elkaar

komen we hier 
samen doorheen

De coronacrisis raakt ons allemaal. Maar we kunnen veel 
voor elkaar doen. Heb jij een goed idee waarmee je klaar 

staat voor anderen? Of wil je graag je verhaal delen? 

Aandacht 
voor elkaar
De coronacrisis raakt ons allemaal. We kunnen niet 

meer gewoon werken, niet zomaar afspreken met 

familie en vrienden, winkelen, sporten of uitgaan. We 

hebben op een andere manier contact en dat is voor 

veel mensen moeilijk. Help elkaar in deze tijd en heb 

geduld met anderen. Want we hebben elkaar nodig 

om dit vol te houden. Doe mee met #aandachtvoorel-

kaar en kijk wat u in uw omgeving voor anderen kunt 

betekenen. Steun ondernemers, ouderen of juist de 

jongeren in uw buurt. Steun elkaar. 

#aandachtvoorelkaar is een nieuwe, landelijke actie 

die u helpt en inspireert iets voor een ander te doen. 

Een kaartje mailtje, even een praatje, of een boodschap 

doen.

Heeft u ook een goed idee voor #aandachtvoorelkaar? 

Of wilt u meedoen met een actie in uw buurt of uw 

verhaal delen om anderen te steunen?  

Ga naar www.aandachtvoorelkaar.nl en doe mee: deel 

uw ervaringen en plannen met #aandachtvoorelkaar.

Openingstijden gemeente  
Sint-Michielsgestel 
De gemeente Sint-Michielsgestel heeft per 1 septem-

ber ruimere openingstijden. Door de openingstijden te 

verruimen, is een betere spreiding van bezoekers over 

de dag mogelijk. Zo kan er veiliger volgens de (hy-

giëne) richtlijnen van het RIVM worden gewerkt. Op 

onderstaande tijden kunt u bij de gemeente terecht.

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. 

Veel informatie is te vinden op onze website.

* Speciale openingstijden voor 
kwetsbare inwoners

Heeft u een kwetsbare gezondheid en/of valt u onder 

de risicodoelgroep? Wij hebben speciale openingstij-

den voor u. U kunt terecht in de Meander op  

onderstaande tijden:

Dinsdag van 08.30 uur – 10.30 uur

Donderdag van 08.30 – 10.30 uur

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

Oproep aan alle inwoners
Het kabinet heeft nieuwe ingrijpende maatregelen afgekondigd om de verspreiding 

van het coronavirus tegen te gaan. Eerlijk is eerlijk: ze liegen er niet om en het 
wordt er niet leuker op.

 
Maar de realiteit is ook dat het moet. Want het is echt vijf voor twaalf.  

Geweest. De kaart van Nederland op het coronadashboard van de Rijksoverheid 
kleurt steeds donkerder. In nog geen twee weken tijd verdubbelde het aantal 

mensen dat positief getest werd op corona. Ook in onze gemeente zie ik het aantal 
besmettingen stijgen. Dat kon en kan zo niet langer.

 
Ik zie en hoor om me heen dat er ook in onze gemeente mensen zijn die nut  

en noodzaak van de maatregelen in twijfel trekken. Tegen hen wil ik zeggen:  
lees verderop in deze krant het verhaal van Jacqueline Joppe van de Raad van 

Bestuur van Zorggroep Elde Maasduinen. Als je je verkoudheid afdoet met: ‘het 
is vast hooikoorts’ en vervolgens opa of oma in het verpleegtehuis besmet, dan 

kan dat betekenen dat binnen de kortste keren de helft van de bewoners komt te 
overlijden. Daar is geen woord aan overdreven, want dit is in een van de locaties 

van Zorggroep Elde Maasduinen in de eerste coronagolf echt gebeurd.
 

Daarom wil ik iedereen oproepen om zich goed aan de nieuwe maatregelen 
te houden. Voor de zorg, voor onze kwetsbaarste inwoners. Ik realiseer me dat 
dit offers vraagt en dat er ook in onze gemeente mensen zijn die extreem hard 

getroffen worden door deze maatregelen. Ook voor hen doe ik een beroep op u. Hoe 
sneller wij dit virus weer onder controle krijgen, hoe sneller er ook voor hen weer 

perspectief komt.
 

Met klem wil ik u dan ook vragen er samen de schouders onder te zetten en de 
maatregelen na te leven. Niemand uitgezonderd. Ik ben er van overtuigd dat we in  

Sint-Michielsgestel het tij kunnen keren. Maar alleen samen.
 

Hou vol en blijf gezond,
 

Uw burgemeester Han Looijen 

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. 
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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. 

Heeft u vragen over het 
coronavirus?

Corona-spreekuur  
voor ondernemers 

Madelief Houtman blijft ook  
dit jaar kinderburgemeester

Wethouder Economische Zaken Lian-

ne van der Aa is opnieuw gestart met 

een wekelijks Corona-spreekuur voor 

ondernemers uit de gemeente Sint-Mi-

chielsgestel. Iedere woensdag tussen 

10.00 en 11.00 uur zijn wij telefonisch 

bereikbaar voor ondernemers uit alle 

sectoren. Tijdens individuele gesprek-

ken wordt een luisterend oor geboden 

en denken wij graag met ondernemers 

mee in deze moeilijke tijd. Het is na-

drukkelijk een uur om te delen hoe het 

gaat; bij vragen over regelingen kunnen 

ondernemers terecht bij het algemene 

telefoonnummer van de gemeente  

(073) 553 11 11. Ook staat er uitgebreide 

informatie op onze website. 

Interesse? 

Aanmelden voor het spreekuur kan 

iedere week tot uiterlijk dinsdagochtend 

9.00 uur per mail via het bestuurssecre-

tariaat, bestuurssecretariaat@ 

sint-michielsgestel.nl.  

U krijgt van het secretariaat te horen op 

welk tijdstip uw gesprek met de wet-

houder is ingepland.

Ook het komende schooljaar is Made-

lief Houtman kinderburgemeester van 

Sint-Michielsgestel. Door de corona-

crisis hebben we samen met Madelief 

besloten haar ambtsperiode met een 

schooljaar te verlengen. Madelief heeft 

een aantal punten waarop ze zich dit 

jaar wil richten, een daarvan is het lezen 

bij kinderen.

Heeft uw kind een vraag 
of idee?
Madelief is het aanspreekpunt voor 

kinderen in onze gemeente. Heeft uw 

kind een vraag of idee. Mail dit dan 

naar Madelief, via e-mailadres kinder-

burgemeester@sint-michielsgestel.nl  

Madelief bespreekt het met het college 

en de gemeenteraad. Ook is het moge-

lijk om een afspraak met Madelief te 

maken, mail ook dan naar bovenstaand 

e-mailadres.

Evenementen en  
activiteiten
Evenementen en activiteiten liggen nu 

veelal stil. Maar heeft u, straks als deze 

weer op gang komen, een evenement 

of activiteit waarbij u de kinderburge-

meester wilt betrekken?  

Neem dan contact op met het bestuurs-

secretariaat, (073) 553 11 83 of via het 

e-mailadres van Madelief.

Raadpleging duurzame energie

Tip van de maand: Bekijk uw 
verpakkingsmateriaal eens goed

In december neemt de gemeenteraad 

volgens planning besluiten over zonne-

parken en windenergie in onze gemeen-

te. Voordat de gemeenteraad besluiten 

neemt, willen we graag weten wat u 

vindt van duurzaamheid en de overstap 

naar duurzame energie. Daarom bezor-

gen we op 4.000 adressen een brief met 

daarin een link naar een vragenlijst. 

Ook inwoners die geen brief ontvangen 

kunnen de vragenlijst invullen via de 

rubriek Duurzaamheidsnieuws op www.

sint-michielsgestel.nl. Daar vindt u ook 

achtergrondinformatie over onder meer 

de visie zon- en windenergie en de 

besluitvorming hierover. Op de website 

staat ook de opname van het webinar 

van 14 oktober over de visie zon- en 

windenergie. 

Wilt u graag meedoen 
met de raadpleging, maar 
kunt u dit niet digitaal? 
Belt u dan met telefoonnummer  

085 – 486 01 00. Een medewerker van 

het onderzoeksbureau neemt dan de 

vragenlijst met u door. 

U kunt de vragenlijst invullen tot en 

met 31 oktober.

Op veel verpakkingen staat met een pla-

tje aangegeven bij welk afval de verpak-

king moet. Wist u bijvoorbeeld dat een 

fles vloeibare bakboter vaak volledig bij 

het plastic afval mag? Dit geldt vaak ook 

voor:

•  Sausflessen, zoals bbq saus,  

mayonaise en curry

• Shampoo, flessen douchegel

• Blikjes voor drank, soep en groenten

• Stalen siroopflessen

Dit zijn maar enkele voorbeelden van 

producten. Maak afval scheiden mak-

kelijker en bekijk het verpakkingsma-

teriaal.

Mobiele chemokar dit najaar
Elk voorjaar en najaar kunt u uw klein chemisch afval gratis inleveren bij de che-

mokar. Dit is een mobiel inzamelpunt dat twee keer per jaar in elke dorpskern in 

Sint-Michielsgestel staat. Op onderstaande data en locaties kunt u uw klein che-

misch afval weer gratis inleveren bij de mobiele chemokar:

• Zaterdag 17 oktober 2020: Twijnmeer, Gemonde; 10.45 uur - 11.45 uur

• Zaterdag 17 oktober 2020: Milieustation Sint-Michielsgestel; 12.00 uur - 15.00 uur

• Zaterdag 24 oktober 2020: Groot Grinsel, Den Dungen; 10.45 uur - 11.45 uur

• Zaterdag 24 oktober 2020: Milieustation Berlicum; 12.00 uur - 15.00 uur
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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 De Watersnip 3 in Sint-Michielsgestel

• Aangevraagde omgevingsvergunning Molenstraat 25 in Berlicum

• Aangevraagde omgevingsvergunning Twijnmeer 8 T in Gemonde

• Aangevraagde omgevingsvergunning Uijlenborg 5 in Berlicum

• Aangevraagde omgevingsvergunning Zandstraat ong. (39) in Berlicum

Verlenging van de beslistermijn

• Hoogstraat 88 in Sint-Michielsgestel

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning 

• Hortensiastraat 10 in Sint-Michielsgestel

Provincie start subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’
De provincie is op zoek naar projecten in Noord-Brabant die de energietransitie aan-

toonbaar versnellen. Hiervoor starten zij vanaf 15 oktober de subsidieregeling ‘Brabant 

geeft energie’. De subsidieregeling loopt tot 1 december 2021. 

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is de provincie op zoek naar projec-

ten die innovatief, opschaalbaar, deelbaar en enthousiasmerend voor Brabanders zijn. 

Bovendien zien zij graag  samenwerkingsverbanden ontstaan, die gezamenlijk een 

project uitvoeren. Reguliere verduurzamingsmaatregelen zoals, dak-, vloer-, gevel- en 

spouwmuurisolatie en zonnepanelen komen niet in aanmerking voor deze subsidiere-

geling.

Bijdrage provincie

De provincie betaalt maximaal 50% van de kosten van een project, met een maximum 

van € 24.999. Het totale bedrag wat beschikbaar is, is € 500.000. U kunt alleen subsi-

die aanvragen als het project nog niet eerder aanspraak maakte op een provinciale sub-

sidie. Zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen aanvragen 

indienen bij het subsidiebureau van de provincie. 

De subsidie vraagt u aan via de stichting Brabant geeft 
Energie

Hiervoor neemt u eerst contact op met deze stichting. Zij geven een inschatting van de 

kansen en risico’s van het project. Daarnaast geeft stichting Brabant geeft Energie ad-

vies over het opstellen van een projectplan. Zij denken graag met u mee en verwerken 

uw kansen en risico’s in een formulier. Met dit formulier dient u uw aanvraag in bij het 

subsidieloket. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de subsidieregeling en de beoordelingscriteria kijkt u op de 

website van de Provincie, www.brabant.nl.  

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met Minke van Boekel van stichting Brabant 

geeft Energie via minke@brabantgeeftenergie.nl.

Verleende omgevingsvergunningen

• Verleende omgevingsvergunning Kapelbergstraat 1 A in Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Kerkwijk 90 in Berlicum

• Verleende omgevingsvergunning Oude Bossche Baan 1 in Berlicum

• Verleende omgevingsvergunning Pastoor Verlindenstraat 23 in Berlicum

• Verleende omgevingsvergunning Rotschotseweg 2 en  2 A in Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Werststeeg 26 in Berlicum

Evenementen

• Evenement “Bios Buiten”, Ruwenbergstraat 7 in Sint-Michielsgestel 

Exploitatievergunning

• Pizzeria “La Rivetta”, Nieuwstraat 6A in Sint-Michielsgestel

Weigeringsbesluit op het verzoek tot stellen van 
maatwerkvoorschriften 

• Mercuriusplein 85 in Berlicum


