
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 19.30 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 lockdown

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen 
en dierenparken dicht.

Onderwijs en kinderopvang

Primair onderwijs en kinderopvang 
open. 
 
 
Voortgezet onderwijs en mbo 
gedeeltelijk open. 
 
 
Onderwijs op afstand voor hbo  
en wo. 
 

Buitenschoolse opvang dicht.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Vervoer en reizen

Algemene maatregelen

Ga tijdens de avondklok tussen 
21.00 uur en 4.30 uur niet naar 
buiten. Per 31 maart gaat de 
avondklok om 22.00 uur in. 

 
Draag een mondkapje waar het 
verplicht is. 

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht. 
Afhalen en bezorgen van bestellingen 
mogelijk. 
 
 
Evenementen verboden.

Niet-essentiële winkels dicht.  
Winkelen op afspraak en afhalen en 
bezorgen van bestellingen mogelijk. 
 
 
Essentiële winkels zoals 
supermarkten, groentewinkels en 
drogisterijen open. 

 
Geen verkoop van alcohol na 
20.00 uur.

Ontvang thuis max. 1 persoon  
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 
 

Ga max. 1 keer per dag op bezoek. 

 
Buiten: groep van max. 2 personen 
of 1 huishouden.

Blijf zoveel mogelijk thuis.  

 
Reis alleen met het ov voor 
noodzakelijke reizen. 

 
Blijf in Nederland en reis niet naar 
het buitenland t/m 15 mei.

Contactberoepen

Contactberoepen zoals kappers en 
rij-instructeurs toegestaan.

Werk

Werk thuis, tenzij het niet anders 
kan.

Geen ruimte voor versoepeling lockdown 
 

De derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom blijven we tot en met zeker 20 april in lockdown. Door ons aan  
de basisregels te houden, worden minder mensen besmet met het coronavirus. Zo is er sneller weer meer mogelijk.

23 maart 2021

Sport

Buiten: voor iedereen t/m 17 jaar 
toegestaan. Vanaf 18 jaar beperkt 
toegestaan. 
 
 
Binnen: sportaccommodaties 
dicht. Zwemles voor kinderen t/m  
12 jaar uitgezonderd. 
 
 

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

De besmettingen met het coronavirus nemen toe. Het 

kabinet heeft tijdens de persconferentie van 23 maart 

alle huidige maatregelen verlengd tot en met 20 april. 

Eén maatregel is iets aangepast: vanaf 31 maart gaat de 

avondklok een uur later in; om 22.00 uur. Daarnaast 

kijkt het kabinet naar het gebruik van zelftesten in het 

onderwijs. Voor het hoger onderwijs is het streven dat 

studenten straks weer 1 dag per week les op locatie 

kunnen volgen. Dit kan op zijn vroegst 26 april.

Op 13 april is een volgende persconferentie waarin 

wordt gezegd wat er na 20 april mogelijk is. Als de 

cijfers eerder een positief beeld laten zien, dan kan 

een maatregel ook eerder worden aangepast. Als de 

cijfers tegenvallen, kan een maatregel eerder worden 

aangescherpt.

Avondklok

Het blijft steeds langer licht. Daarom gaat vanaf 

woensdag 31 maart de avondklok een uur later in. 

Dit betekent dat vanaf dat moment iedereen tussen 

22.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen 

blijft. Winkels die vooral levensmiddelen verkopen, 

mogen dan open zijn tot 21.45 uur. Dit geldt voor 

bijvoorbeeld supermarkten en afhaallocaties van eet- 

en drinkgelegenheden.
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De afgelopen weken is er al veel voorbereid. Er is 

archeologisch onderzoek gedaan, er zijn bomen 

verwijderd en er zijn kabels en leidingen verlegd.  

 

Op maandag 12 april start aannemer W.H. Heijmans 

BV uit Geffen met de werkzaamheden aan het 

Mercuriusplein.

De weekmarkt wordt verplaatst
Tijdens de werkzaamheden wordt de weekmarkt 

verplaatst naar het parkeerterrein De Wever aan de 

Runweg. De vaste standplaatsen op vrijdag (de AGF 

kraam, viskraam en kipkraam) vindt u tijdelijk op het 

parkeerterrein bij sporthal De Run. 

Parkeren tijdens de werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden zijn er minder parkeer-

plaatsen beschikbaar. We zorgen er wel voor dat het 

deel van het plein waar niet gewerkt wordt, vrij blijft 

om te parkeren. 

Meer informatie
Meer informatie over het project vindt u op onze 

website www.sint-michieslgestel.nl/projecten/

nieuwe-inrichting-mercuriusplein.

Vaccineren is een belangrijke stap naar een 

samenleving zonder coronamaatregelen. De 

verwachting is dat vanaf begin juni veel meer 

mogelijk is, omdat dan een grote groep mensen 

gevaccineerd is. Volgens de planning heeft in juli 

2021 iedereen vanaf 18 jaar, die gevaccineerd wil 

worden, een eerste prik gehad.

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

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 
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Basisregels

Het reisadvies wordt verlengd tot 
en met 15 mei

Dit betekent: blijf in Nederland. Reis niet naar 

het buitenland tot en met 15 mei, tenzij dit strikt 

noodzakelijk is. Dit geldt dus ook voor de meivakantie.

In april start het kabinet samen met de reis- en 

vervoerssector met proefreizen naar het buitenland. Die 

geven inzicht hoe we straks weer veilig en verantwoord 

op vakantie kunnen naar andere landen.

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.

*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

Uitschrijvingen uit de basisregistratie  
personen (BRP)
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 

betrokkene 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 uitschrijving kunnen zij geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in 

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

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) 

Naam    Geboortedatum
Dragomir, DR   05-11-1988

  

Besluit ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

Naam    Geboortedatum
Ahmed, AH   12-05-1967

Grigoryan, S   06-03-1963

Klovans, V   09-04-1993

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.

12 april start werkzaamheden Mercuriusplein

Het Mercuriusplein krijgt een nieuwe inrich-
ting. Veel inwoners en ondernemers hebben 
meegedacht over het ontwerp. De komende 

maanden wordt het plein in fases aangepakt. Zo blijft 
er altijd een deel van het plein beschikbaar om te 
parkeren. 
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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 Berlingenweg 12 in Berlicum

• Aangevraagde omgevingsvergunning Bosscheweg 43 in Sint-Michielsgestel

• Aangevraagde omgevingsvergunning Cypressenlaan 26 in Sint-Michielsgestel

• Aangevraagde omgevingsvergunning Hoogstraat 83 in Sint-Michielsgestel

• Aangevraagde omgevingsvergunning Ruiterpad 29 in Den Dungen

• Aangevraagde omgevingsvergunning Seringenlaan 9 in Sint-Michielsgestel

• Aangevraagde omgevingsvergunning Sint Jorisstraat 30 in Berlicum

• Aangevraagde omgevingsvergunning Torenstraat 4 in Berlicum

• Aangevraagde omgevingsvergunning Wamberg 14 in Berlicum

• Aangevraagde omgevingsvergunning Braakven 66 in Berlicum

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

• Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Schoolstraat 2 in Berlicum

Verleende omgevingsvergunning:

• Geweigerde omgevingsvergunning Bosscheweg 8 in Den Dungen

• Verleende omgevingsvergunning Julianastraat 29 in Berlicum (perceel E.1907)

• Verleende omgevingsvergunning Kattenstaart 13 in Berlicum

• Verleende omgevingsvergunning Malders 5 in Den Dungen

• Verleende omgevingsvergunning Ouwesteijn 28 in Berlicum

• Verleende omgevingsvergunning Pijlkruid 26 in Berlicum

• Verleende omgevingsvergunning Schuurkerkpad 6 in Berlicum


