
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.

Openingstijden
Maandag 8.30 uur tot 17.00 uur

Dinsdag 8.30 uur tot 19.30 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 
 
Heeft u klachten die kunnen passen bij het 
coronavirus? Maak dan een afspraak voor een 
coronatest. U hoeft niet te betalen voor de test. 
Zonder klachten kunt u zich alleen door de GGD 
laten testen als u contact had met iemand met 
corona. Of als u in het buitenland bent geweest.

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
We staan op een bijzonder punt. De besmettingen met het coronavirus nemen nog steeds toe. Ook liggen er nog 

te veel mensen met corona in het ziekenhuis. Aan de andere kant: er worden steeds meer mensen gevaccineerd. 

De verwachting is dan ook dat er over een aantal weken veel minder mensen met corona in het ziekenhuis 

liggen. 

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/openingsplan 

of bel 0800-1351 

11 mei 
 
Doorstroom-
locaties buiten 
open 

 
Sporten 
binnen 
toegestaan 

 
Kunst- en 
cultuur-
beoefening 
binnen 
toegestaan 

26 mei 
 
Ontvang thuis 
max. 4 
personen 

 
Groeps -
grootte max. 4 
personen 

 
Doorstroom -
locaties 
binnen open 

 
Horeca voor 
uit eten open  

 
Culturele 
instellingen 
open

16 juni 
 
Ontvang thuis 
max. 6 
personen 

 
Groeps -
grootte max. 
6 personen 

 
Overige 
horeca open  

 
Evenementen 
toegestaan

Sporten 
buiten 

Uitbreidingen:

Sporten 
binnen en 
buiten

Uitbreidingen:

Horeca voor 
uit eten 

 
Culturele 
instellingen  
 
Sporten 
binnen en 
buiten 

Uitbreidingen:

Horeca voor 
uit eten 

 
Overige horeca  

 
Evenementen  

 
Culturele 
instellingen  

 
Sporten 
binnen en 
buiten 

Uitbreidingen:

Toegangs -
testen 
toegestaan 

Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk 
 

Als het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen daalt en we de basisregels blijven volgen,  
kunnen we langzaam de coronamaatregelen loslaten.

13 april 2021

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5 STAP 6

26 april 
 
Hbo en wo 
open 

 
28 april 
 
Einde 
avondklok 

 
Ontvang thuis 
max. 2 
personen 

 
Horeca buiten 
open 

 
Detailhandel 
open

De stappen zijn op hoofdlijnen en op z’n vroegst mogelijk op onderstaande datums. Deze datums hangen af van het aantal opnames 
van coronapatiënten in ziekenhuizen. Daarnaast gelden per sector voorwaarden voor opening, zoals een maximum aantal bezoekers.

7 juli 
 
Ontvang thuis 
max. 8 
personen 

 
Groeps -
grootte max. 
8 personen

Nog geen datum 
 

Einde maatregelen

Openingstijden gemeente  
Sint-Michielsgestel 

Ondanks de nieuwe coronamaatregelen blijft het ge-

meentehuis van Sint-Michielsgestel gewoon open. Op 

onderstaande tijden kunt u bij ons terecht. Wij vragen u 

alleen een afspraak te maken als dit echt nodig is.

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

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 

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

ken op onze website, www.sint-michielsgestel.nl. Ook 

is hier veel informatie te vinden.

Het kabinet heeft daarom een openingsplan gemaakt. 

Het veilig openen van de samenleving gaat stap 

voor stap. Dit kan alleen als er minder mensen met 

corona in het ziekenhuis worden opgenomen. Het 

is daarom zo belangrijk dat iedereen zich aan de 

basisregels houdt. Handen wassen, afstand houden 

en thuisblijven en testen bij klachten voorkomt 

besmettingen en daarmee ook ziekenhuisopnames. Zo 

kan er sneller meer.
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Vaccineren is een belangrijke stap naar een samenleving 

zonder coronamaatregelen. Wie een uitnodiging krijgt voor 

de vaccinatie kan telefonisch een afspraak maken. In de brief 

staat ook waar u terecht kunt. Bijvoorbeeld op een GGD-

locatie, bij de huisarts of een arts in een verpleeghuis. Heeft 

u vragen of twijfels? Of wilt u meer informatie? Bel naar 

0800-1351 of kijk op www.coronavaccinatie.nl.

Vervoer van ouderen naar priklocaties 
Ouderen vanaf 60 jaar die thuis wonen en nu al 

gebruikmaken van (gemeentelijke) vervoersvoorzieningen, 

kunnen deze ook gebruiken om naar een GGD-

vaccinatielocatie te reizen. Ook als zij normaal gesproken 

een eigen bijdrage voor de rit betalen, hoeft dat in dit geval 

niet. Heeft u een kilometerbudget van de gemeente? Ook 

dan hoeft u niet meer te betalen voor de kilometers die u 

reist om bij de GGD-vaccinatielocatie te komen.    

Vaccinatie tegen corona

Eikenprocessierups
De plannen voor de bestrijding van de 

eikenprocessierups in Sint-Michiels-

gestel in 2021 liggen klaar. We 

zetten ook in 2021 in op preventieve 

bestrijding, op meer variatie in ons 

bomenbestand en op het stimuleren 

van de aanwezigheid van natuurlijke 

vijanden.

Wat hebben we gedaan?

De afgelopen periode hebben we de 

overlast uit de zomer van 2020 goed 

onder de loep genomen. We keken naar 

de plaatsen waar overlast optrad en 

naar onze aanpak daarvan.

We keken ook naar de mogelijkheden 

om meer ruimte te bieden aan 

natuurlijke vijanden van de 

eikenprocessierupsen.

Wat gaan we doen?

Zodra de eiken aan het einde van deze 

maand (april) voldoende blad hebben, 

bespuiten we eiken preventief met een 

bestrijdingsmiddel. Dit middel werkt 

alleen bij rupsen en is niet gevaarlijk 

voor andere organismen. Waar vorig 

jaar veel plaagdruk was of waar we die 

in 2021 verwachten bespuiten we eiken 

na ruim 1-2 weken een tweede keer.

We spuiten niet op plaatsen waar 

vlinders voorkomen die op de Rode 

Lijst staan.

Op onze website vindt u meer 

informatie over eikenprocessierupsen. 

Ook staan hier de straten opgesomd 

waar de rupsen preventief bestreden 

worden in Sint-Michielsgestel.

Wat doen we nog meer?

In 2019 zijn door bemiddeling van onze 

wijkmakelaars in veel eiken nestkasten 

voor mezen opgehangen. We hopen 

*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 onder-

staande tijden: 

Dinsdag van 08.30 uur – 10.30 uur 

Donderdag van 08.30 – 10.30 uur

dat deze kasten ook nu weer in gebruik 

zijn. Mezen voeren hun jongen in het 

voorjaar met eikenprocessierupsen en 

helpen zo mee aan vermindering van de 

plaagdruk.

Bij het vervangen van bomen of bij 

nieuwe ontwikkelingen planten we 

steeds vaker verschillende boomsoorten 

door elkaar en kiezen we minder vaak 

voor aanplant van (alleen maar) eiken. 

Hierdoor vermindert het voedselaanbod 

voor de rupsen en onderbreken we hun 

routes.

Op verschillende plaatsen hebben we 

bloemenmengsels ingezaaid. Het gras 

maaien we op veel plaatsen minder 

vaak. Deze veranderingen zorgen 

voor meer bloemen in het openbaar 

groen. Meer bloemen betekent meer 

insecten, vogels en vleermuizen en 

dus meer natuurlijke vijanden van de 

eikenprocessierupsen en hun vlinders.

D onderdag 22 april  2021 om 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 home-

page van onze website: www.sint-michielsgestel.nl.

Gemeenteraad

Op de agenda staan de volgende raads-

voorstellen:

- Verordening Leerlingvervoer

-   Vasstellen bestemmingsplan Hasselt-

sedijk Berlicum

-   Regionale bodemkwaliteitskaart en 

nota bodembeheer

Deze en andere agendapunten vindt u 

op onze website: www.sint-michiels-

gestel.nl.

Inspreken in de  
raadsvergadering
U kunt gebruik maken van het spreek-

recht. Vanwege de huidige corona-

maatregelen vindt het inspreken op een 

andere manier plaats.

-  U kunt een videoboodschap inspre-

ken, maximaal 5 minuten, of

- U schrijft een brief aan de raad

 

Aanmelden inspreken

Wilt u inspreken? Stuur dan, tot uiter-

lijk 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 inspre-

ken. 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 gemeente-

raad wordt toegevoegd aan de ingeko-

men stukken en op de gemeentelijke 

website geplaatst. Uw videoboodschap 

wordt in de openbare raadsvergadering 

vertoond en bewaard in de videonotu-

len. Uw boodschap kan dus door ieder-

een worden nagelezen en teruggekeken.
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Uitschrijvingen uit de 
basisregistratie personen (BRP)

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 Hofstraat 12 in Den Dungen

•  Aangevraagde omgevingsvergunning Nijvelaar ong. in Den Dungen  

(percelen 344,439,469,472 en 485)

Na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres 

waar zij ingeschreven staan. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief 

gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. 

Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel hebben het voornemen be-

trokkene uit te schrijven, volgens artikel 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen 

(BRP). Als wij binnen vier weken na de datum van verzending van het voornemen 

geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij bovenstaande personen uit. Na uit-

schrijving kunnen zij geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Neder-

land en ook geen officiële documenten aanvragen. Het betreft de volgende personen

 

Besluit ambtshalve uitschrijving uit de  
basisregistratie personen (BRP)
Naam     Geboortedatum
SY Hristov    25-06-1969

GD Preoteasa    06-01-1980

TGJ van der Sanden   18-02-1951

D Klangyothee    20-11-1955

NI Stanciu    03-12-1983

 

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na verzending van 

dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift stuurt u 

naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint- 

Michielsgestel, Postbus 10.000, 5270 GA Sint-Michielsgestel.

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan 

contact op met de Burgerzaken van de Gemeente Sint-Michielsgestel via mail  

burgerzaken@Sint-Michielsgestel.nl of telefonisch via (0411) 65 59 11.

Verleende omgevingsvergunningen:

• Verleende omgevingsvergunning Hoogstraat 36 a in Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Kruisboog 26 in Den Dungen

• Verleende omgevingsvergunning Laar 19 in Berlicum

• Verleende omgevingsvergunning Loofaert 63 in Berlicum

•  Verleende omgevingsvergunning Mercuriusplein ong. (perceel E.4945) in 

Berlicum

• Verleende omgevingsvergunning Papaverstraat 43 in Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Raadhuisplein 23 in Berlicum

• Verleende omgevingsvergunning Vlierstraat 4 in Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Werststeeg 32 in Berlicum


