
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. Maatregelen blijven nodig om elkaar te beschermen. Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat 
is goed nieuws. We houden ons goed aan de maatregelen, en dat heeft effect. Maar we zijn er 
nog niet. Daarom is het van belang dat we de gedeeltelijke lockdown voortzetten. We blijven 

het aantal contactmomenten en reisbewegingen beperken. We blijven de basisregels toepassen. En 
proberen elkaar door deze lastige periode heen te helpen.

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

Corona: informatie en maatregelen
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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
Voorkom dat u onbewust een ander besmet 

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. 

Energieregio vraagt inwoners  
mening over duurzame energie

Consultatiebureau  
Den Durpsherd weer open

Corona-spreekuur voor ondernemers 

De energieregio Noordoost-Brabant 

heeft een vragenlijst voor inwoners uit 

de regio samengesteld. In maart 2021 

bespreken de gemeenteraden in de re-

gio het concept plan van de energiere-

gio. Daarvoor wil de energieregio graag 

weten hoe de inwoners in Noordoost 

Brabant aankijken tegen duurzame 

energie. Alle gemeenten in de regio 

leveren een bijdrage aan het doel om 

de CO2 uitstoot te verminderen. Dat 

noemen we de lokale opgave.  

Voor die lokale opgave stelt  de ge-

meente Sint-Michielsgestel de visie 

zon- en windenergie op. En in dat 

kader heeft de gemeente in de twee-

de helft van oktober een raadpleging 

gehouden onder de inwoners van de 

gemeente. Ga naar de rubriek Duur-

zaamheidsnieuws op de website van 

de gemeente voor de vragenlijst van de 

energieregio.

In overleg met de GGD Hart voor Bra-

bant is het consultatiebureau in Den 

Durpsherd weer open. Inwoners hoeven 

dus niet langer uit te wijken naar 

Sint-Michielsgestel. Door extra ruimtes 

te huren, kan de GGD 1,5 meter afstand 

garanderen. Ouders met jonge kinde-

ren kunnen alleen op afspraak bij het 

consultatiebureau terecht:

• Woensdag tussen 8.30 en 17.30 uur

•  Donderdag in de oneven weken tus-

sen 8.30 en 12.30 uur

Een afspraak maken, bijvoorbeeld voor 

meten en wegen, kan via het algemene 

nummer: 0900-4636443. 

Wethouder Economische Zaken Lian-

ne van der Aa is houdt een wekelijks 

Corona-spreekuur voor ondernemers 

uit de gemeente Sint-Michielsgestel. 

Iedere woensdag tussen 10.00 en 11.00 

uur zijn wij telefonisch bereikbaar voor 

ondernemers uit alle sectoren. Tij-

dens individuele gesprekken wordt een 

luisterend oor geboden en denken wij 

graag met ondernemers mee in deze 

moeilijke tijd. Het is nadrukkelijk een 

uur om te delen hoe het gaat; bij vragen 

over regelingen kunnen ondernemers 

terecht bij het algemene telefoonnum-

mer 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 bestuurs-

secretariaat, bestuurssecretariaat@

sint-michielsgestel.nl. U krijgt van het 

secretariaat te horen op welk tijdstip 

uw gesprek met de wethouder is inge-

pland.

GEMEENTE SINT-MICHIELSGESTEL
IS TROTS OP JOUW 

ONDERNEMERSCHAP

Mede mogelijk gemaakt door:

Een initiatief van:

VRIJDAG 20 NOVEMBER

GEMEENTE XXX
IS TROTS OP JOUW 

ONDERNEMERSCHAP

Dit is een uiting van Dementievriendelijk 
Sint-Michielsgestel

Wist u dat er een hulplijn is voor 
mantelzorgers? 

Bel op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur 
met BINT Welzijn: 073-5515432
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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 Diepenbroek 7 Gemonde

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Beekveld ong. (Natuurplan N.279, perceel 

L.3755) in Berlicum

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Hortensiastraat ong. (perceel E.3024) in 

Sint-Michielsgestel

• Aangevraagde omgevingsvergunning Maaskantje 45 in Sint-Michielsgestel

• Aangevraagde omgevingsvergunning De Kremer 12 in Berlicum

• Aangevraagde omgevingsvergunning Oude Pastorieweg 45 in Berlicum

• Aangevraagde omgevingsvergunning Boomstraat 35 A Gemonde

• Aangevraagde omgevingsvergunning Patronaatspad 19 in Berlicum

• Aangevraagde omgevingsvergunning Braakven 86 Berlicum

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning:

• Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Staakakker 48 in Den Dungen

• Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 25 in Berlicum

• Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Oude Pastorieweg 45 in Berlicum

 Verleende omgevingsvergunning:

• Verleende omgevingsvergunning Wilgenstraat 25 in Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Halder 6 in Sint-Michielsgestel

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

Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Zandstraat 39 in Berlicum

• Verleende omgevingsvergunning Braakven 90 in Berlicum

• Verleende omgevingsvergunning Hooghemertseweg 21 in Gemonde (veldschuur)

•  Verleende omgevingsvergunning Hooghemertseweg 21 in Gemonde 

(zonnepanelen)

• Verleende omgevingsvergunning Spijt 61 in Sint-Michielsgestel

Intrekking omgevingsvergunning:

• Intrekken omgevingsvergunning Hersend 9 Berlicum

Ruimte voor initiatieven 
Bloemenweides zaaien 

Als wijkmakelaars geven we op de 

gemeentepagina in de Brug maandelijks 

aandacht aan één bewonersinitiatief. Dit 

keer staan we stil bij onze eigen nieuwe 

actie: bloemenweides zaaien. Deze actie 

hebben we bedacht omdat we regelma-

tig van inwoners te horen krijgen dat ze 

graag meer bloemrijke bermen en vel-

den zouden zien. Ze vinden het er mooi 

uitzien, maar vooral gaat het ze om het 

belang ervan voor de biodiversiteit. 

Wat houdt de actie in?
U kunt zich als groep van minimaal vijf 

adressen aanmelden voor de actie door 

een plattegrond in te sturen, met daar-

op aangegeven de locatie waar u bloe-

men wilt zaaien en het aantal vierkante 

meters waar het om gaat. Dat kan tot 

en met 31 januari 2021. De locatie moet 

wel aan een aantal eisen voldoen:

-  Hij moet in het openbare gebied lig-

gen/eigendom van de gemeente zijn.

-  Hij moet (grotendeels) in de zon 

liggen.

-  Hij moet voldoende ver van bomen 

liggen. 

-  Hij is minimaal 100 m2 en maximaal 

500 m2.

-  Hij mag niet gebruikt worden als 

veegpad voor sloten, ommetjes of 

andere doorgangen en ook niet als 

speelvoorziening of hondenvoorzie-

ning. 

In totaal zaaien we maximaal 10.000 m2 

in. Als we meer aanmeldingen hebben, 

kiezen we de meest geschikte locaties. 

U krijgt van ons een bericht, of we uw 

locatie komen inzaaien. U mag kiezen 

uit drie verschillende zaadmengsels. 

Soms is een zaadmengsel niet geschikt 

voor een bepaalde locatie en dat geven 

we dan aan. Het inzaaien doen we in 

maart of april.

Aan u vragen we om te inventariseren 

welke soorten uit het mengsel tot bloei 

komen en om mee te doen aan de vo-

geltelling, bijentelling en vlindertelling. 

Zo wordt duidelijk of het zaaien van de 

bloemenmengsels echt effect heeft.

In het najaar maaien we de bloemen-

weide. We laten het maaisel nog een 

tijdje liggen en voeren het dan af. Dan 

bekijken we ook of de actie in 2022 een 

vervolg krijgt.

Heeft u zelf een idee?
Wilt u meer weten over het zaaien van 

bloemenweides of heeft u een idee 

waarover u verder wilt praten?  

Neem dan contact op met uw wijk-

makelaar. Voor Sint-Michielsgestel 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).


