
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.

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. 

Corona: informatie en maatregelen

Tips om desinformatie en nepnieuws 
over het coronavirus te herkennen
Door het hele land worden folders, flyers en brochures 

verspreid met artikelen over het coronavirus. Hoe 

weet u of die artikelen wel kloppen? Voor alle 

actuele informatie over het coronavirus gaat u naar 

rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 of 

rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel.

Openingstijden gemeente  
Sint-Michielsgestel 
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 gemeente 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 

(073) 553 11 11. U kunt ook zelf online een afspraak 

maken op onze website, www.sint-michielsgestel.nl. 

Ook is hier veel informatie te vinden.

* Speciale openingstijden voor 
kwetsbare inwoners

Heeft u een kwetsbare gezondheid en/of valt u onder de 

risicodoelgroep? Wij hebben speciale openingstijden 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
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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

De CoronaMelder-app: vanaf 
nu voor iedereen beschikbaar

Met aandacht 
voor elkaar

aandachtvoorelkaar.nl

komen we hier 
samen doorheen

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. 

Aandacht voor elkaar
De coronacrisis raakt ons allemaal. We 

kunnen niet meer gewoon werken, niet 

zomaar afspreken met familie en vrien-

den, 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 

#aandachtvoorelkaar 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 bood-

schap doen.

Heeft u ook een goed idee voor #aan-

dachtvoorelkaar? 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.

Dementie in Coronatijd
Ervaringen van een mantelzorger uit de 
gemeente Sint-Michielsgestel

“Ongeveer een jaar geleden kreeg mijn 

man te horen dat hij een vorm van 

dementie heeft. Dat bericht veranderde 

ons hele leven. Tegelijk vielen de puz-

zelstukjes voor ons wel op hun plek. We 

konden zijn gedrag nu veel beter verkla-

ren. Niet dat het hierdoor makkelijker 

werd, maar we wisten in ieder geval 

dat hij er niks aan kon doen. En dat we 

anders op zijn gedrag moesten reageren. 

Gelukkig kregen we al snel hulp van een 

hele fijne casemanager en een perfect 

team binnen de thuiszorg. Mijn man 

mocht ook al vrij vlug gebruikmaken 

van dagbehandeling. Eerst twee keer per 

week en later zelfs drie keer per week. 

Dit deed hem duidelijk goed en het gaf 

ons ook veel voldoening. Tot Corona om 

de hoek kwam kijken…

De dagbehandeling moest sluiten, wat 

niet aan hem was uit te leggen. Doordat 

hij heel wat minder prikkels kreeg, ging 

hij hard achteruit. We konden hem niet 

meer alleen laten. En ik moest tijdelijk 

stoppen met mijn werk. Ook lichamelijk 

ging het steeds slechter met hem. Tot 

het thuis niet meer ging. We moesten 

hem laten opnemen in een verzorgings-

huis. Het afscheid bij de hoofdingang 

was voor ons allemaal “keihard”. Vanaf 

dat moment konden we hem niet meer 

bezoeken, er was alleen contact via 

beeldbellen. Mijn man begreep er niets 

van. De eerste twee weken moest hij uit 

voorzorg in quarantaine. En de gezich-

ten van de verzorging zaten verstopt 

achter een mondmasker. Dit alles maak-

te het voor hem nóg moeilijker te be-

grijpen. Vaak hadden we hem huilend in 

beeld, want hij wilde naar huis. “Ik heb 

geen corona dus kan ik toch naar huis”, 

zei hij dikwijls.

Na een aantal weken gingen de deuren 

van het verzorgingshuis weer een beetje 

verder open. We konden hem steeds 

vaker bezoeken. Ook familie en vrien-

den mochten vaker komen. Mijn man 

bloeide op; hij werd spraakzamer en had 

steeds vaker heldere momenten. Tot 

een paar weken geleden de maatregelen 

weer werden aangescherpt. Er mochten 

nog maar drie vaste bezoekers naar hem 

toe. Met mondkapjes op en in een aparte 

ruimte. Ook de verzorging moest weer 

mondkapjes op. 

Helaas zien we mijn man weer harder 

achteruit gaan nu. Hij is minder spraak-

zaam en leeft meer in zijn eigen wereld. 

Het is zo ontzettend belangrijk dat wij 

het virus onder controle krijgen! Niet 

alleen voor mijn man of voor de verzor-

gingshuizen, maar voor ons allemaal. En 

dat moeten we samen doen. We worden 

er allemaal beter van.” 

Voor vragen over dementie en mantel-

zorg, kunt u terecht bij Bint Welzijn: 

073-5515432.

Dit is een artikel van Dementievriende-

lijk Sint-Michielsgestel

Inzameling snoeihout
Inzameling koelkasten en 
diepvriezers

Op dinsdag 10 november halen we 
snoeihout aan huis op. Na aanmelding 
en tegen betaling komen we ook bij u.

•  Geef voor maandag 9 november 12.00 

uur aan ons door dat u groot snoeihout 

wilt laten ophalen. Dit kan via tele-

foonnummer (073) 553 16 44  

of via email gemeente@ 

MijnGemeenteDichtbij.nl (zet bij het 

onderwerp: ‘snoeihout’). Alleen het 

tijdig aangemelde snoeihout wordt 

opgehaald.

•  Het ophalen van snoeihout kost  

€ 9,75. Na de ophaalronde ontvangt u 

een rekening die u per giro- of bank-

rekening kunt betalen. 

•  Het op te halen snoeihout legt u op 

dinsdag 10 november vanaf 8:00 uur 

aan de voorzijde van uw woning aan 

de straat. U bundelt het snoeihout met 

touw. U mag maximaal 5 m3 snoeihout 

aanbieden. 

Op dinsdag 3 november zamelen we 
koelkasten en diepvriezers in. Na aan-
melding halen we ook uw oude koel-
kast of diepvriezer tegen betaling aan 
huis op.

•  Meld uw koelkast of diepvriezer voor 

maandag 2 november 12.00 aan, via 

(073) 553 16 44 of via email SOR@

MijnGemeenteDichtbij.nl (zet bij het 

onderwerp: ‘inzameling koelkasten en 

diepvriezers’)

•  Zet de koelkast of diepvriezer op dins-

dag 3 november 2020 vanaf 8:00 uur ’s 

ochtends aan de straatzijde, dan halen 

we deze in de loop van de dag op. Al-

leen vooraf aangemelde koelkasten en 

diepvriezers worden meegenomen.

•  Kosten: het aan huis ophalen van een 

koelkast of diepvriezer kost € 9,75.  

Na de ophaalronde ontvangt u een 

rekening die u per giro- of bankover-

schrijving kunt betalen. U kunt uw 

oude koelkast of diepvriezer natuurlijk 

ook gratis meegeven aan de leveran-

cier die uw nieuwe apparaat aflevert.
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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 Beekveld ong.  

(Kadastraal bekend sectie L. 3969) in Berlicum

•  Aangevraagde omgevingsvergunning St. Jacobusstraat 15 in  

Sint-Michielsgestel

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Hooidonksedijk ong. (perceel D.994)  

in Den Dungen

• Aangevraagde omgevingsvergunning Poeldonksedijk 2 in Den Dungen

• Aangevraagde omgevingsvergunning Hoogstraat 160 in Berlicum 

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Heilig Hartplein ong. perceel L.1546 in  

Den Dungen 

• Aangevraagde omgevingsvergunning Grote Cour 2 in Sint-Michielsgestel

Meldingen Milieu

•  Melding Besluit Lozen Buiten Inrichtingen Maaskantje 19 in  

Sint-Michielsgestel

• Melding Activiteitenbesluit Victoriastraat 4A in Sint-Michielsgestel

Verleende omgevingsvergunningen

• Verleende omgevingsvergunning Bernhardstraat 21 in Berlicum

• Verleende omgevingsvergunning Driezeeg 4 in Berlicum

• Verleende omgevingsvergunning Pastorijakker 46 in Den Dungen

• Verleende omgevingsvergunning Kleine Molenstraat 3 in Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Theerestraat 80 in Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Heiblomsedijk 8 in Berlicum

• Verleende omgevingsvergunning Esscheweg 44 en 44A in Sint-Michielsgestel

Ruimte voor initiatieven 
Kabouterpad Meerse Plas 

een minitheater terecht. Initiatiefneem-

ster Christel Heijmans: “Heel bijzonder 

om zo samen iets moois te maken waar 

hopelijk heel veel kinderen plezier aan 

gaan beleven. Een pad om u te ver-

Als wijkmakelaars geven we maande-

lijks aandacht aan één bewonersinitia-

tief. Dit keer staan we stil bij het nieu-

we kabouterpad bij de Meerse Plas. Dit 

is een initiatief van Stichting H.E.L.D en 

het werk is gedaan samen met MC Lidu 

en een club vrijwilligers.

 

Als u het rondje rondom de Meerse Plas 

loopt, komt u een grote paddenstoel 

tegen. Die markeert het begin van het 

kabouterpad. Het maakt u nieuwsgie-

rig wat daar nog meer te zien is. Als 

u verder loopt, oogt het pad nog vrij 

open door de werkzaamheden. Maar als 

het straks weer wat meer is dichtge-

groeid, loopt u echt een geheimzinnig 

bos in. Als eerste komt u een omge-

keerde boom tegen, met zijn wortels 

in de lucht. Verderop staan al de eerste 

kabouterhuisjes en u komt ook nog in 

Stichting H.E.L.D. en de vrijwilligers 

breiden het pad stap voor stap uit.  

De huisjes worden voorbereid op de 

komst van de kabouters. Helaas laten 

die nog even op zich wachten. Het is wel 

de bedoeling dat ze zich nog deze winter 

bij de Meerse Plas vestigen. En natuur-

lijk krijgen ze dan graag bezoek.

Heeft u zelf een idee?

Wilt u meer weten over het kabouterpad 

of heeft u een idee waarover u verder 

wilt praten? Neem dan contact op met 

uw wijkmakelaar. Voor Sint-Michiels-

gestel en Gemonde is dat Mike Venrooij 

(m.venrooij@mijngemeentedichtbij.nl  

en 06-27063982) en voor Berlicum en 

Den Dungen is dat Helma Smolders 

(h.smolders@mijngemeentedichtbij.nl 

en 06-51693497).

wonderen over de natuur en waar uw 

fantasie geprikkeld wordt.”

 

Nu al is het een mooi pad om over te 

wandelen, maar het is nog niet klaar. 


