
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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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 lockdown

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Nederland blijft in lockdown 
 

Het aantal coronabesmettingen neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown effect heeft.  
Om de daling door te zetten, blijven we tot en met in ieder geval 9 februari in lockdown.

12 januari 2021

Heb je klachten? 

Blijf in thuis-
quarantaine. 
Ontvang geen 
bezoek. 
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Is het druk? Ga dan weg.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Sport

Buiten met max. 2 personen op 
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17 
jaar en topsporters uitgezonderd.  
 
 
Binnensportlocaties dicht. 
 
 
Geen wedstrijden en groeps -
lessen. Topsporters uitgezonderd.

Onderwijs en kinderopvang*

Onderwijs op afstand voor po, vo, 
mbo, hbo, wo en alle overige 
onderwijs-, trainings- en 
educatieve activiteiten. Onder 
andere examens, praktijklessen en 
onderwijs voor kwetsbare leerlingen 
uitgezonderd. 
 
 
Kinderopvang dicht. 
 
 
Er is noodopvang voor kinderen 
van ouders met cruciale beroepen 
en kinderen in een kwetsbare 
positie.

Winkelen en boodschappen

Groepen

Publiek toegankelijke locaties

Binnen en buiten: groep van max. 
2 personen of 1 huishouden.  

Vervoer en reizenThuis

Ontvang max. 2 personen per dag 
(excl. kinderen t/m 12 jaar). 

Blijf zoveel mogelijk thuis.  
 
 
Reis alleen met het ov voor 
noodzakelijke reizen. 
 
 
Blijf in Nederland en boek geen reis 
naar het buitenland t/m 31 maart. 

Onder andere musea, bioscopen, 
theaters, dierenparken, 
bibliotheken, zwembaden en 
pretparken dicht.

Contactberoepen

Het uitoefenen van niet-medische 
contactberoepen zoals kappers, 
tatoeëerders en schoonheids -
specialisten verboden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht. 
Ook in hotels, incl. roomservice. 
 
 
Bestellen bij restaurants mogelijk. 
 
 
Evenementen verboden.   

* Dit geldt tot en met 7 februari. Op een later moment 
wordt besloten of het po en de kinderopvang vanaf  
25 januari geheel open kunnen.

Niet-essentiële winkels dicht.  
 
 
Onder andere supermarkten, 
drogisterijen, groentewinkels en 
tankstations open. 
 

Alcoholverbod na 20.00 uur.

 .

Het aantal Nederlanders dat besmet raakt 
met het coronavirus neemt licht af. Dat 
betekent dat de lockdown enig effect 

heeft. Onze volgende taak is om de dagelijkse 
besmettingen nog veel verder en sneller te laten 
dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona 
in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. 
Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland 
ten minste tot en met 9 februari in lockdown 
blijft.

Als gemeente doen we er alles aan om u zo zorgvuldig 

mogelijk te informeren over de meest recente 

coronamaatregelen. Het kan voorkomen dat het kabinet 

net voor of net na het verschijnen van deze krant  

nieuwe maatregelen neemt. Die vindt u dan op  

www.rijksoverheid.nl, www.sint-michielsgestel.nl en 

onze sociale media.

Iedereen verlangt naar een leven zonder 

coronaregels. Vaccineren is hierin de belangrijkste 

stap. Als we ons laten vaccineren, kan corona niet 

meer zomaar om zich heen grijpen en krijgen we 

stapje voor stapje meer vrijheid terug.

De volgende groepen zijn als eerste aan de beurt: 

• mensen met een medisch risico 

• mensen vanaf 60 jaar 

• zorgmedewerkers

Heeft u vragen of twijfels? Of wilt u meer 

informatie? Bel naar 0800-1351 of kijk op  

www.coronavaccinatie.nl.

Vaccinatie 
tegen corona



Gemeentenieuws

Openingstijden gemeente Sint-Michielsgestel 
Ondanks de nieuwe coronamaatregelen blijft het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel 

gewoon open. Op onderstaande tijden kunt u bij ons terecht. 

Receptie Sint-Michielsgestel

Maandag 08.30-17.00 uur

Dinsdag 08.30-19.30 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

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 Zwanenbloem ong. (perceel L3715 en L.3937) 

in Berlicum

• Aangevraagde omgevingsvergunning Schoolstraat 2 in Berlicum

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Coudenborch 8 in Berlicum

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Werststeeg 69 in Berlicum

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Beatrixstraat 9 in Berlicum

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Basket 33 in Den Dungen

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Jacobskamp ong. in Den Dungen (fase 10)

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Hooghei 55 in Berlicum

Verleende omgevingsvergunningen:

•  Verleende omgevingsvergunning Lariestraat ong. (perceel O.279) in Gemonde

•  Verleende omgevingsvergunning De Haasekker 14 in Berlicum

Verkeersbesluiten:

•  Rectificatie Verkeersbesluit Gereserveerde Gehandicaptenparkeerplaats 

Clarissenhoeve  (Berlicum)  d.d. 23-12-2020.

Kom stemmen tellen
En ontvang 65 euro per teller 
voor jouw vereniging 

Wanneer?  17 maart 2021
Hoe laat?  Vanaf 20.45 uur tot iedereen 
   klaar is met tellen
Waar?   Een van de stembureaus in 
   jouw gemeente

Voorwaarden: je bent 18 jaar of ouder. 
Je staat niet op de kieslijst en je bent geen 
lid van een politieke partij. 

Meer informatie of aanmelden? 
verkiezingen@sint-michielsgestel.nl 
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Op de agenda staat:

•  Raadsvoorstel vaststelling OZB-tarief

•  Raadsvoorstel vaststellen verordening 

sociaal domein

Deze en andere agendapunten vindt u op 

onze website: www.sint-michielsgestel.nl. 

Inspreken
Zoals gebruikelijk kunt u inspreken 

over de agendapunten van de 

raadsvergadering.  Vanwege de huidige 

coronamaatregelen vindt het inspreken 

op een andere manier plaats. 

-  U kunt een videoboodschap inspreken, 

maximaal 5 minuten, of

- U schrijft een brief aan de raad

Aanmelden inspreken 
Wilt u inspreken? Stuur dan, tot uiterlijk 

36 uur voor de raadsvergadering, een 

e-mail aan de griffie,   

griffie@sint-michielsgestel.nl, met 

daarin uw naam, telefoonnummer 

en het onderwerp waarover u wilt 

inspreken. De griffie bespreekt dan met 

u welke manier van inspreken voor u 

het handigste is. 

Openbaarheid
Inspreken in de raadsvergadering is 

openbaar. Uw brief aan de gemeenteraad 

wordt toegevoegd aan de ingekomen 

stukken en op de gemeentelijke website 

geplaatst. Uw videoboodschap wordt in 

de openbare raadsvergadering vertoond 

en bewaard in de videonotulen. Uw 

boodschap kan dus door iedereen 

worden nagelezen en teruggekeken. 

Gemeenteraad

Donderdag 21 januari 20.00 uur vergadert de gemeenteraad. Vanwege 
de coronamaatregelen vindt deze raadsvergadering digitaal plaats. U 
kunt deze openbare vergadering live volgen via een videoverbinding 

op de homepage van onze website: www.sint-michielsgestel.nl.

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



Veranderingen energielabel woningen 
vanaf 2021

Als u een woning oplevert, verkoopt of 
verhuurt, krijgt u vanzelf te maken met het 
energielabel. Dit is een landelijke regeling. 
Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig 
de woning is. Vanaf 1 januari 2021 veranderen 
er een aantal zaken. Het Vereenvoudigd 
Energielabel (VEL) wordt vervangen door een 
meer uitgebreid energielabel. Energielabels 
die vóór 2021 zijn toegekend, blijven 10 jaar 
geldig.

Vanaf 2021 afspraak met energieadviseur
Vanaf 1 januari 2021 vraagt u een energielabel 
aan door een afspraak te maken met een 
vakbekwaam energieadviseur. Die komt 
langs en bekijkt in gemiddeld 1 à 2 uur tijd de 
woning. De adviseur neemt kenmerken op van 
de woning waaronder de afmetingen, en de 
aanwezige isolatie en installaties, zoals de cv-
ketel en zonnepanelen.

Kosten
Het aanvragen van een energielabel kost 
tussen de € 100 en de € 200. Dit hangt mede 
af van de tijd die een adviseur nodig heeft om 
alle kenmerken op te nemen.

Meer informatie
Ga voor meer 
informatie naar: 
Energielabel.nl 

Windenergie
In het nationale Klimaatakkoord is bepaald 
dat we moeten overstappen op duurzame 
energie zoals zon en wind. Dit met het doel 
om de opwarming van de aarde tegen te 
gaan. In heel Nederland werken gemeenten 
in 30 regio’s samen aan de uitwerking 
van de doelen van het Klimaatakkoord. 
Zo’n regio noemen we: Regionale Energie 
Strategie, afgekort RES. De gemeente 
Sint-Michielsgestel maakt met 15 andere 
gemeenten deel uit van de RES Noordoost 
Brabant. De gemeenteraad is van mening 
dat het onderdeel wind uit de visie beter 
moet aansluiten op de plannen van de RES 
Noordoost Brabant. Daarbij hoort ook het in 
regionaal verband betrekken van jongeren 
(Jong RES) bij onze energie opgave. Daarnaast 
wil de raad de resultaten van het overleg met 
omwonenden van mogelijke gebieden voor 
windparken verwerkt zien in de visie.     

Meer informatie
De visie zon- en windenergie en alle 
documenten van de raadsvergadering, is te 
vinden op Duurzaam Sint-Michielsgestel 
onder: ‘Wat doet de gemeente aan 
duurzaamheid’.

De aarde warmt op en dat heeft grote 
gevolgen voor ons klimaat. De winters 
worden warmer en zomers heter. Daardoor 
moeten we bijvoorbeeld spaarzaam omgaan 
met ons drinkwater. Nederland heeft in 
het Klimaatakkoord afspraken gemaakt 
om de opwarming tegen te gaan. Dat 
betekent onder meer energiebesparing en 
het opwekken van energie door middel van 
zon en wind. Hieraan dragen we allemaal 
ons steentje bij. En als we het samen doen, 
komen we een stuk verder.  
Deze Energierubriek biedt u hiervoor 
inspiratie en informatie.

Voorwoord Eric van den Dungen

Geachte lezer,

En toen was ik ineens wethouder in de 
heerlijk groene gemeente Sint-Michielsgestel. 
Maar ik heb er veel zin in en op het gebied 
van duurzaamheid kunnen we samen flink 
aan de slag om onze klimaatdoelen te halen. 
Want dat de aarde minder snel opwarmt is 
erg belangrijk, ook voor de generaties na ons. 
Alle Nederlandse gemeenten werken hier 
hard aan. Voor mij als wethouder betekent 
dat heel veel met elkaar communiceren over 
wat kan, wat mag, wie het gaat betalen en 
wat het maatschappelijk moet opleveren. 
Communiceren op een open manier, met 
respect voor elkaars mening en vooral: met 
een instelling van willen luisteren naar 
elkaars argumenten. Daar sta ik voor en daar 
mag u mij op aanspreken. Ik hoop velen van u 
de komende tijd te ontmoeten en met elkaar 
te werken aan een duurzame gemeente Sint-
Michielsgestel.

Veel leesplezier,
Eric van den Dungen,
Wethouder Duurzaamheid.

Duurzame Energierubriek 
Sint-Michielsgestel

Aanpassen aan klimaatverandering. 
Hoe doen we dat?

Het klimaat verandert en dat heeft ook 
gevolgen voor onze gemeente. Dat blijkt onder 
meer uit de klimaatstresstest die de gemeente 
in 2019 liet uitvoeren. In dat rapport staan 

onder meer de gebieden die te maken hebben 
of krijgen met wateroverlast bij hevige 
buien. We krijgen steeds vaker te maken met 
meer en hevigere buien, langere perioden 
van droogte en meer hitte(stress). Om in 
de toekomst prettig te wonen en te werken 
in onze gemeente, moeten we maatregelen 
nemen én ons gedrag aanpassen op het 
veranderende klimaat.

Gespreksrondes met inwoners
De vraag is: hoe pakken we dat aan? Daarover 
gaan we in gesprek met inwoners. In de eerste 
drie maanden van dit jaar organiseren we een 
aantal gespreksrondes: de klimaatadaptatie 
dialogen. We doen dat onder meer met 
inwoners in de hele gemeente; bewoners van 
bepaalde landelijke en stedelijke gebieden en 
inwoners van de wijk Theereheide in 
Sint-Michielsgestel. Door de Covid-19 
maatregelen vinden die gesprekken plaats in 
digitale vorm.

Afspraken 
De deelnemers krijgen na de gespreksrondes 
een verslag van de resultaten en de gemaakte 
afspraken. De resultaten van alle dialogen 
komen in een Klimaatdialogenrapport. De 
gemeente gebruikt dat rapport voor de 
uitvoering van acties om de gevolgen van de 
klimaatverandering op te vangen. Kijk voor 
meer informatie op Sint-Michielsgestel.nl 
onder: Duurzaam Sint-Michielsgestel. Daar 
vind je ook het rapport over de stresstest. 

Gemeenteraad: doorgaan met zonneparken 
pas op de plaats bij windenergie 

Tijdens de raadsvergadering op 17 december 
ging de gemeenteraad in meerderheid 
akkoord met het onderdeel zonneparken in 
de visie zon- en windenergie. In de visie staat 
hoe het college van b en w denkt over het 
mogelijk maken van zon- en windparken. 
Het college wil 20 hectare openstellen voor 
zonneparken. De raad verzoekt het college 
eerst 10 hectare open te stellen en dan eerst 
na te gaan of alle stappen bij het indienen van 
een plan goed verlopen. 

Adviseurs
Ook wil de raad nog nadere informatie over 
de kosten die de gemeente in rekening brengt 
voor de aanleg van een zonneparken. Het 
college gaat nu de slag met de samenstelling 
van een adviescommissie. Dit is een groep van 
onafhankelijke adviseurs, die de aanvragen 
voor zonneparken beoordeelt. Daarna kan 
naar verwachting in de loop van het eerste 
kwartaal 2021 de eerste fase starten. 

Hoe gaan we van het gas af? Denk met ons 
mee!

Met koken op gas en het verwarmen van 
uw huis met aardgas stoten we CO2 uit. De 
Rijksoverheid wil dat wij in Nederland in 2050 
vrijwel geen CO2 meer in de lucht uitstoten. 
Dit is nodig om klimaatverandering tegen te 
gaan. Om de CO2-uitstoot terug te dringen 
zijn afspraken gemaakt. De gemeenten zijn 
aan zet in het verduurzamen en aardgasvrij 
maken van de gebouwde omgeving. Daarvoor 
moeten zij eind 2021 een overgangsplan 
warmte vaststellen. Dat noemen we de 
transitievisie. Dat is een enorme klus waarin 
uiteindelijk alle 8 miljoen gebouwen in ons 
land geen aardgas meer gebruiken. Ze worden 
geïsoleerd en aangesloten op energie die op 
een duurzame manier is opgewekt. Samen 
met de inwoners en belangenorganisaties gaat 

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

De energie-neutrale woning in Den Dungen.

de gemeente Sint-Michielsgestel aan de slag 
om dat overgangsplan op te stellen.

Tussenstappen
In 2021 werken we hiernaar toe in vijf 
tussenstappen. Dat leidt eind 2021 voor 
bewoners, huis- en gebouweigenaren 
tot een eerste beeld van de stappen die 
we nemen richting aardgasvrij. Ook staat 
in dit overgangsplan welke toekomstige 
energiebronnen kansrijk zijn in alle buurten, 
wijken en kernen met een schatting van de 
mogelijke kosten. Deze informatie wordt 
later gebruikt bij de uitwerking van de 
wijkuitvoeringsplannen, die samen met 
bewoners en gebouweigenaren worden 
opgezet. Dit biedt huis- en gebouweigenaren 
kansen om de juiste besluiten te nemen bij 
bijvoorbeeld het vervangen van de CV-ketel of 
het kopen van een kooktoestel. 

Wilt u meedoen? Stuur dan een mail naar: 
warmtevisie@smg.nl 
Kijk voor meer informatie op: 
Sint-Michielsgestel.nl onder: 
Duurzaam Sint-Michielsgestel.

Tegels eruit, groen erin

Sint-Michielsgestel heeft zich aangesloten bij 
Operatie Steenbreek. De gemeente hoopt dat 
veel mensen mee doen om stenen uit de tuin 
in te ruilen voor planten.

Wat is Operatie Steenbreek?
Een groot deel van de bebouwde omgeving 
en veel tuinen zijn verhard met tegels. Maar 
al die tegels zijn slecht voor de leefomgeving 
en biodiversiteit. Als het regent, stroomt het 
regenwater regelrecht het riool in. Zonde, 
want dat water kun je goed gebruiken als het 
langere tijd droog is. Of het kan in de bodem 
zakken en het grondwater aanvullen. Meer 

Duurzaam wonen aan de Bosscheweg in Den Dungen 

Aan de Bosscheweg aan de rand van Den Dungen vind je nog die typische prachtige Brabantse 
langgevel boerderijen. Maar sinds kort heeft Den Dungen er nog een pareltje bij. Vanaf de 
zomer van dit jaar wonen Corine Lavrijssen en George Nelis in een volledig energie-neutrale 
woning aan de Bosscheweg 36. Deze duurzame woning is gemaakt van stro in plaats van 
bakstenen. Aan de buitenzijde is het voorzien van verduurzaamd inlands hout en aan de 
binnenzijde van leem. Het regenwater wordt opgevangen en niet via de riolering afgevoerd. 

Moodboard
Op de vraag of er veel kennis en kunde voor nodig is om zo’n woning te realiseren antwoordt 
George: ‘Je moet wel gemotiveerd zijn. En voor ons is er zeker een ideologische drijfveer; we 
willen een leefbare omgeving doorgeven aan de generaties na ons. Daarnaast wilden we graag 
zelf de regie voeren over onze woonplannen.’ Maar hoe pak je zoiets nou aan? Corine: ‘Je moet 
voordat je begint goed weten wat je wilt. Zo is een levensloopbestendige woning voor ons heel 
belangrijk. 
Met de architect hebben we een moodboard gemaakt en daarna is hij gaan tekenen. En wat we 
ook hebben ervaren: er moet een klik zijn met de mensen die met je woning aan de slag gaan.’ 

Resultaat
Maar het resultaat is er dan ook naar: een luchtwarmtepomp, vloerverwarming, zonnepanelen 
uiteraard, isolatie en sedum daken. George: ‘Bovendien dempt het leem het geluid en het 
vochtgehalte in huis’. Corine vult aan: ‘Ik heb een praktijk aan huis. En in dit huis voelen 
bezoekers zich prettig en op hun gemak.’

Meer weten?
Wil je meer weten over deze energie-neutrale woning en het verhaal van Corine en George? 
Het tv- programma BinnensteBuiten besteedt aandacht aan deze bijzondere woning. De 
aflevering is (terug) te bekijken via: binnenstebuiten.kro-ncrv.nl 

groen is gezond, trekt vogels en vlinders aan 
en zorgt voor een prettiger leefklimaat. Reden 
genoeg om je tuin wat groener te maken dus. 
Doe je mee?
Kijk op www.operatiesteenbreek.nl
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verhuurt, krijgt u vanzelf te maken met het 
energielabel. Dit is een landelijke regeling. 
Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig 
de woning is. Vanaf 1 januari 2021 veranderen 
er een aantal zaken. Het Vereenvoudigd 
Energielabel (VEL) wordt vervangen door een 
meer uitgebreid energielabel. Energielabels 
die vóór 2021 zijn toegekend, blijven 10 jaar 
geldig.

Vanaf 2021 afspraak met energieadviseur
Vanaf 1 januari 2021 vraagt u een energielabel 
aan door een afspraak te maken met een 
vakbekwaam energieadviseur. Die komt 
langs en bekijkt in gemiddeld 1 à 2 uur tijd de 
woning. De adviseur neemt kenmerken op van 
de woning waaronder de afmetingen, en de 
aanwezige isolatie en installaties, zoals de cv-
ketel en zonnepanelen.

Kosten
Het aanvragen van een energielabel kost 
tussen de € 100 en de € 200. Dit hangt mede 
af van de tijd die een adviseur nodig heeft om 
alle kenmerken op te nemen.

Meer informatie
Ga voor meer 
informatie naar: 
Energielabel.nl 

Windenergie
In het nationale Klimaatakkoord is bepaald 
dat we moeten overstappen op duurzame 
energie zoals zon en wind. Dit met het doel 
om de opwarming van de aarde tegen te 
gaan. In heel Nederland werken gemeenten 
in 30 regio’s samen aan de uitwerking 
van de doelen van het Klimaatakkoord. 
Zo’n regio noemen we: Regionale Energie 
Strategie, afgekort RES. De gemeente 
Sint-Michielsgestel maakt met 15 andere 
gemeenten deel uit van de RES Noordoost 
Brabant. De gemeenteraad is van mening 
dat het onderdeel wind uit de visie beter 
moet aansluiten op de plannen van de RES 
Noordoost Brabant. Daarbij hoort ook het in 
regionaal verband betrekken van jongeren 
(Jong RES) bij onze energie opgave. Daarnaast 
wil de raad de resultaten van het overleg met 
omwonenden van mogelijke gebieden voor 
windparken verwerkt zien in de visie.     

Meer informatie
De visie zon- en windenergie en alle 
documenten van de raadsvergadering, is te 
vinden op Duurzaam Sint-Michielsgestel 
onder: ‘Wat doet de gemeente aan 
duurzaamheid’.

De aarde warmt op en dat heeft grote 
gevolgen voor ons klimaat. De winters 
worden warmer en zomers heter. Daardoor 
moeten we bijvoorbeeld spaarzaam omgaan 
met ons drinkwater. Nederland heeft in 
het Klimaatakkoord afspraken gemaakt 
om de opwarming tegen te gaan. Dat 
betekent onder meer energiebesparing en 
het opwekken van energie door middel van 
zon en wind. Hieraan dragen we allemaal 
ons steentje bij. En als we het samen doen, 
komen we een stuk verder.  
Deze Energierubriek biedt u hiervoor 
inspiratie en informatie.

Voorwoord Eric van den Dungen

Geachte lezer,

En toen was ik ineens wethouder in de 
heerlijk groene gemeente Sint-Michielsgestel. 
Maar ik heb er veel zin in en op het gebied 
van duurzaamheid kunnen we samen flink 
aan de slag om onze klimaatdoelen te halen. 
Want dat de aarde minder snel opwarmt is 
erg belangrijk, ook voor de generaties na ons. 
Alle Nederlandse gemeenten werken hier 
hard aan. Voor mij als wethouder betekent 
dat heel veel met elkaar communiceren over 
wat kan, wat mag, wie het gaat betalen en 
wat het maatschappelijk moet opleveren. 
Communiceren op een open manier, met 
respect voor elkaars mening en vooral: met 
een instelling van willen luisteren naar 
elkaars argumenten. Daar sta ik voor en daar 
mag u mij op aanspreken. Ik hoop velen van u 
de komende tijd te ontmoeten en met elkaar 
te werken aan een duurzame gemeente Sint-
Michielsgestel.

Veel leesplezier,
Eric van den Dungen,
Wethouder Duurzaamheid.

Duurzame Energierubriek 
Sint-Michielsgestel

Aanpassen aan klimaatverandering. 
Hoe doen we dat?

Het klimaat verandert en dat heeft ook 
gevolgen voor onze gemeente. Dat blijkt onder 
meer uit de klimaatstresstest die de gemeente 
in 2019 liet uitvoeren. In dat rapport staan 

onder meer de gebieden die te maken hebben 
of krijgen met wateroverlast bij hevige 
buien. We krijgen steeds vaker te maken met 
meer en hevigere buien, langere perioden 
van droogte en meer hitte(stress). Om in 
de toekomst prettig te wonen en te werken 
in onze gemeente, moeten we maatregelen 
nemen én ons gedrag aanpassen op het 
veranderende klimaat.

Gespreksrondes met inwoners
De vraag is: hoe pakken we dat aan? Daarover 
gaan we in gesprek met inwoners. In de eerste 
drie maanden van dit jaar organiseren we een 
aantal gespreksrondes: de klimaatadaptatie 
dialogen. We doen dat onder meer met 
inwoners in de hele gemeente; bewoners van 
bepaalde landelijke en stedelijke gebieden en 
inwoners van de wijk Theereheide in 
Sint-Michielsgestel. Door de Covid-19 
maatregelen vinden die gesprekken plaats in 
digitale vorm.

Afspraken 
De deelnemers krijgen na de gespreksrondes 
een verslag van de resultaten en de gemaakte 
afspraken. De resultaten van alle dialogen 
komen in een Klimaatdialogenrapport. De 
gemeente gebruikt dat rapport voor de 
uitvoering van acties om de gevolgen van de 
klimaatverandering op te vangen. Kijk voor 
meer informatie op Sint-Michielsgestel.nl 
onder: Duurzaam Sint-Michielsgestel. Daar 
vind je ook het rapport over de stresstest. 

Gemeenteraad: doorgaan met zonneparken 
pas op de plaats bij windenergie 

Tijdens de raadsvergadering op 17 december 
ging de gemeenteraad in meerderheid 
akkoord met het onderdeel zonneparken in 
de visie zon- en windenergie. In de visie staat 
hoe het college van b en w denkt over het 
mogelijk maken van zon- en windparken. 
Het college wil 20 hectare openstellen voor 
zonneparken. De raad verzoekt het college 
eerst 10 hectare open te stellen en dan eerst 
na te gaan of alle stappen bij het indienen van 
een plan goed verlopen. 

Adviseurs
Ook wil de raad nog nadere informatie over 
de kosten die de gemeente in rekening brengt 
voor de aanleg van een zonneparken. Het 
college gaat nu de slag met de samenstelling 
van een adviescommissie. Dit is een groep van 
onafhankelijke adviseurs, die de aanvragen 
voor zonneparken beoordeelt. Daarna kan 
naar verwachting in de loop van het eerste 
kwartaal 2021 de eerste fase starten. 

Hoe gaan we van het gas af? Denk met ons 
mee!

Met koken op gas en het verwarmen van 
uw huis met aardgas stoten we CO2 uit. De 
Rijksoverheid wil dat wij in Nederland in 2050 
vrijwel geen CO2 meer in de lucht uitstoten. 
Dit is nodig om klimaatverandering tegen te 
gaan. Om de CO2-uitstoot terug te dringen 
zijn afspraken gemaakt. De gemeenten zijn 
aan zet in het verduurzamen en aardgasvrij 
maken van de gebouwde omgeving. Daarvoor 
moeten zij eind 2021 een overgangsplan 
warmte vaststellen. Dat noemen we de 
transitievisie. Dat is een enorme klus waarin 
uiteindelijk alle 8 miljoen gebouwen in ons 
land geen aardgas meer gebruiken. Ze worden 
geïsoleerd en aangesloten op energie die op 
een duurzame manier is opgewekt. Samen 
met de inwoners en belangenorganisaties gaat 

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

De energie-neutrale woning in Den Dungen.

de gemeente Sint-Michielsgestel aan de slag 
om dat overgangsplan op te stellen.

Tussenstappen
In 2021 werken we hiernaar toe in vijf 
tussenstappen. Dat leidt eind 2021 voor 
bewoners, huis- en gebouweigenaren 
tot een eerste beeld van de stappen die 
we nemen richting aardgasvrij. Ook staat 
in dit overgangsplan welke toekomstige 
energiebronnen kansrijk zijn in alle buurten, 
wijken en kernen met een schatting van de 
mogelijke kosten. Deze informatie wordt 
later gebruikt bij de uitwerking van de 
wijkuitvoeringsplannen, die samen met 
bewoners en gebouweigenaren worden 
opgezet. Dit biedt huis- en gebouweigenaren 
kansen om de juiste besluiten te nemen bij 
bijvoorbeeld het vervangen van de CV-ketel of 
het kopen van een kooktoestel. 

Wilt u meedoen? Stuur dan een mail naar: 
warmtevisie@smg.nl 
Kijk voor meer informatie op: 
Sint-Michielsgestel.nl onder: 
Duurzaam Sint-Michielsgestel.

Tegels eruit, groen erin

Sint-Michielsgestel heeft zich aangesloten bij 
Operatie Steenbreek. De gemeente hoopt dat 
veel mensen mee doen om stenen uit de tuin 
in te ruilen voor planten.

Wat is Operatie Steenbreek?
Een groot deel van de bebouwde omgeving 
en veel tuinen zijn verhard met tegels. Maar 
al die tegels zijn slecht voor de leefomgeving 
en biodiversiteit. Als het regent, stroomt het 
regenwater regelrecht het riool in. Zonde, 
want dat water kun je goed gebruiken als het 
langere tijd droog is. Of het kan in de bodem 
zakken en het grondwater aanvullen. Meer 

Duurzaam wonen aan de Bosscheweg in Den Dungen 

Aan de Bosscheweg aan de rand van Den Dungen vind je nog die typische prachtige Brabantse 
langgevel boerderijen. Maar sinds kort heeft Den Dungen er nog een pareltje bij. Vanaf de 
zomer van dit jaar wonen Corine Lavrijssen en George Nelis in een volledig energie-neutrale 
woning aan de Bosscheweg 36. Deze duurzame woning is gemaakt van stro in plaats van 
bakstenen. Aan de buitenzijde is het voorzien van verduurzaamd inlands hout en aan de 
binnenzijde van leem. Het regenwater wordt opgevangen en niet via de riolering afgevoerd. 

Moodboard
Op de vraag of er veel kennis en kunde voor nodig is om zo’n woning te realiseren antwoordt 
George: ‘Je moet wel gemotiveerd zijn. En voor ons is er zeker een ideologische drijfveer; we 
willen een leefbare omgeving doorgeven aan de generaties na ons. Daarnaast wilden we graag 
zelf de regie voeren over onze woonplannen.’ Maar hoe pak je zoiets nou aan? Corine: ‘Je moet 
voordat je begint goed weten wat je wilt. Zo is een levensloopbestendige woning voor ons heel 
belangrijk. 
Met de architect hebben we een moodboard gemaakt en daarna is hij gaan tekenen. En wat we 
ook hebben ervaren: er moet een klik zijn met de mensen die met je woning aan de slag gaan.’ 

Resultaat
Maar het resultaat is er dan ook naar: een luchtwarmtepomp, vloerverwarming, zonnepanelen 
uiteraard, isolatie en sedum daken. George: ‘Bovendien dempt het leem het geluid en het 
vochtgehalte in huis’. Corine vult aan: ‘Ik heb een praktijk aan huis. En in dit huis voelen 
bezoekers zich prettig en op hun gemak.’

Meer weten?
Wil je meer weten over deze energie-neutrale woning en het verhaal van Corine en George? 
Het tv- programma BinnensteBuiten besteedt aandacht aan deze bijzondere woning. De 
aflevering is (terug) te bekijken via: binnenstebuiten.kro-ncrv.nl 
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