
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 19.30 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.

Sint-Michielsgestel 
geeft ruimte

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.
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Corona: informatie en maatregelen

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.

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
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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

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

Actie voor verduurzamen koopwoning 
verlengd tot eind 2021

Hoe maken we Sint-Michielsgestel aardgasvrij? 
Denk mee. Praat mee. Doe mee.

In december 2020 hebben particuliere 

woningeigenaren een brief ontvangen met een code ter 

waarde van 70 euro om energiebesparende producten 

te kopen. In verband met de coronamaatregelen is de 

uiterste inleverdatum voor de bonnen verlengd. De 

oorspronkelijke datum was: 31 maart 2021. Nu wordt 

dat 31 december 2021. Woningeigenaren hebben dus 

nog ruim de tijd om de bonnen te verzilveren. Heeft u 

geen code ontvangen of bent u deze kwijtgeraakt? Ga 

dan naar de website van Winst uit je woning: https://

winstuitjewoning.nl/gemeenten/sint-michielsgestel/ 

om de code op te vragen en de voorwaarden van 

de actie te lezen. Deze bon kan ook bij lokale 

bouwmarkten gebruikt worden.

Vereniging van Eigenaren

Bent u lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE)? 

Geef dan de contactgegevens van uw VvE door en 

wij zorgen ervoor dat uw buren op de hoogte gesteld 

worden van deze actie. Kijk voor meer informatie naar 

het kopje Vereniging van Eigenaren op: https://www.

sint-michielsgestel.nl/projecten/campagne-winst-uit-

je-woning 

Deze waardebonactie is mogelijk gemaakt door de 

landelijke stimuleringsbijdrage die de gemeente Sint-

Michielsgestel ontvangen heeft voor het verduurzamen 

van koopwoningen.

Nederland moet aardgasvrij worden. Dat staat in 

het landelijk klimaatakkoord. Hoe gaan we ervoor 

zorgen dat Sint-Michielsgestel overgaat van aardgas 

naar duurzame manieren van verwarmen en koken? 

Met andere woorden: hoe maken we onze gemeente 

aardgasvrij? Net als elke gemeente in Nederland, 

werkt de gemeente Sint-Michielsgestel aan een 

warmtetransitie: de overgang van aardgas naar schone 

warmte. Het is een ingrijpende operatie die begint met 

een goed plan: de Transitievisie Warmte (TWV). 

De Transitievisie Warmte (TWV)

In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken dat 

iedere gemeenteraad uiterlijk in 2021 een TVW) 

vaststelt. De TWV is een visie op een aardgasvrije 

toekomst en een routekaart voor de weg ernaartoe. 

Elke gemeente stelt er een vast. 

De TVW beschrijft de aanpak van de warmtetransitie 

in de gemeente. Er staan voorstellen in voor duurzaam 

verwarmen en koken en welke maatregelen daarvoor 

nodig zijn. Verder vermeldt de visie hoe en in welke 

volgorde we de wijken van duurzame warmte gaan 

voorzien. De TVW is ook een momentopname. Zij 

houdt rekening met de technische mogelijkheden van 

dit moment. Omdat de techniek verder gaat, komt er 

elke 5 jaar  een herziene TVW. Daarin passen we aan 

wat er beter kan en we nemen de nieuwste techniek 

mee om Sint-Michielsgestel aardgasvrij te maken. 

Denk mee. Praat mee. Doe mee

Een aardgasvrije gemeente is een zaak van ons 

allemaal. Elke inwoner en elke ondernemer krijgt 

ermee te maken. Daarom vinden we het belangrijk dat 

u meedenkt, meepraat en meedoet. Om te beginnen, 

willen we graag van u weten wat u vindt van de 

warmtetransitie en duurzaamheid. Daarom nodigen we 

u van harte uit om de korte en eenvoudige vragenlijst 

in te vullen: https://nl.surveymonkey.com/r/ 

sint-michielsgestelaardgasvrij U kunt de vragenlijst 

invullen tot en met 18 april. Alvast, hartelijk dank!

Afval Inhaaldag na 2e paasdag  
In verband met 2e paasdag is er maandag geen restaval, GFT en PMD bij u opgehaald. Dit wordt aanstaande 

zaterdag 10 april ingehaald.
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Wie verdient een Koninklijke Onderscheiding?
Dien de aanvraag in voor 1 juli 2021
Elk jaar worden net vóór Koningsdag in heel het land Koninklijke Onderscheidingen 

uitgereikt aan mensen die zich gedurende langere tijd op bijzondere wijze hebben 

ingezet voor de samenleving. Iedereen kan een Koninklijke Onderscheiding 

aanvragen. Meestal gebeurt dit door bestuurders van verenigingen, instellingen en 

maatschappelijke organisaties. Zij kunnen personen voordragen die zich binnen hun 

vereniging, instelling of organisatie bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Maar 

ook particulieren kunnen iemand voordragen. De eerstvolgende lintjesregen in 2022 

lijkt nog ver weg. Maar de behandeling van de ingediende voorstellen kost veel tijd. 

Daarom vragen we u om uw kandidaat nu al voor te dragen! 

Wie komt in aanmerking?

Kent u iemand die zich lange tijd voor de samenleving heeft ingespannen en 

anderen heeft gestimuleerd? Of kent u iemand die één of meer opvallende 

prestaties heeft geleverd die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben? 

Dan kan die persoon in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. 

Vrijwilligerswerk, naastenzorg en alle andere mogelijke vormen van belangeloze 

inzet vormen belangrijke pijlers waarop onze samenleving steunt.  

Houd bij de aanvraag van een Koninklijke  
onderscheiding rekening met onderstaande zaken
•  een Koninklijke onderscheiding hoort een verrassing te zijn;

•  probeer te achterhalen of de persoon een Koninklijke onderscheiding op prijs 

stelt;

•  de toekenningsprocedure kan enkele maanden in beslag nemen;

•  ondersteun het voorstel met ondertekende brieven, bij voorkeur op origineel 

briefpapier van de organisatie; 

•  als de kandidaat zeer ernstig ziek is, kunt u om een spoedprocedure vragen;

•  om de privacy van de kandidaat te waarborgen, wordt aan u geen informatie 

gegeven over de overwegingen bij het besluit om iemand wel of niet een 

Koninklijke onderscheiding te verlenen.

Aanvragen

Aanvragen voor de lintjesregen 2022 kunnen tot uiterlijk 1 juli 2021 worden 

ingediend. Aanvragen die worden ingediend voor uitreiking op een andere datum 

moeten ten minste 6 maanden vóór de eventuele datum van uitreiking worden 

ingediend.

U kunt de aanvraag schriftelijk indienen bij de burgemeester van Sint-

Michielsgestel, Postbus 10.000, 5270 GA Sint-Michielsgestel of via mailadres 

Bestuurssecretariaat@Sint-Michielsgestel.nl.

Voorstelformulier

Informatie over Koninklijke onderscheidingen en het decoratiestelsel vindt u op de 

website www.Lintjes.nl. Onder het kopje ‘Voordragen’ vindt u het voorstelformulier. 

Dit formulier moet digitaal worden ingevuld. Vraag anderen de aanvraag schriftelijk 

te ondersteunen. Bijvoorbeeld een bestuurslid van de vereniging waar de kandidaat 

activiteiten voor verricht(te).

Meer informatie

Als u iemand voor wilt dragen, kunt u het beste eerst contact opnemen met het 

Bestuurssecretariaat. Zij kunnen u in grote lijnen vertellen of de verdiensten 

bijzonder genoeg zijn en leggen uit hoe u te werk moet gaan, telefoonnummer 

(073) 553 12 50. U kunt ook een mail sturen naar Bestuurssecretariaat@Sint-

Michielsgestel.nl 

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Duifhuisstraat 2 
Sint-Michielsgestel (art. 3.8 Wro)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel maken op grond 

van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat vanaf vrijdag 9 april 

2021 tot en met donderdag 20 mei 2021 het ontwerpbestemmingsplan Duifhuisstraat 

2 Sint-Michielsgestel ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan 

Met dit ontwerpbestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om op de gronden 

tussen Duifhuisstraat 4 Sint-Michielsgestel en het voormalige café Shooters 

(Ruwenbergstraat 52) vier rijwoningen te realiseren. De gronden betreffen het 

parkeerterrein van het voormalige café. Het nieuwe parkeerterrein (voor woningen) 

wordt hierbij naar achteren verplaatst. Ten behoeve van deze ontwikkeling is een 

overeenkomst afgesloten met de initiatiefnemer, die het plan ook gaat realiseren. 

Daarom hoeft geen exploitatieplan ter visie te worden gelegd.

Inzagetermijn, procedure en zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan Duifhuisstraat 2 Sint-Michielsgestel met de daarop 

betrekking hebbende stukken ligt vanaf vrijdag 9 april 2021 tot en met donderdag 

20 mei 2021 voor een ieder ter inzage bij de receptie in het gemeentekantoor van 

Sint-Michielsgestel, Meanderplein 1 te Sint-Michielsgestel. Kijk voor onze actuele/

beperkte openingstijden (i.v.m. Corona - COVID-19) op onze website www.sint-

michielsgestel.nl. Buiten de openingstijden is inzage op afspraak mogelijk. 

Het digitale ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u op de 

website www.ruimtelijkeplannen.nl  raadplegen en downloaden. Op de hoofdpagina 

van deze website kunt u het opzoeken met het betreffende plan(ID)-nummer 

NL.IMRO.0845.BP2021Duifhuisstr2-ON01.

Binnen de genoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder een schriftelijke 

of mondelinge zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad 

indienen. Zienswijzen kunnen niet per email worden ingediend. Schriftelijke 

zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, 

postbus 10.000, 5270 GA Sint-Michielsgestel. Mondelinge zienswijzen kunnen alleen 

op afspraak worden ingediend.

Informatie 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer T. Diebels van het team 

Ruimtelijke Ontwikkeling, bereikbaar op het telefoonnummer 06-12536024 of via 

het mailadres t.diebels@mijngemeentedichtbij.nl.

Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel,

8 april 2021
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VOORBEREIDENDE RONDE  van de gemeenteraad ONLINE, 15 april 2021: 
Ter voorbereiding op de maandelijkse raadsvergadering, vindt één keer per maand 

een ‘Voorbereidende Ronde’ van de gemeenteraad plaats. In deze bijeenkomst kunnen 

raadsleden vragen stellen over de agendapunten van de komende raadsvergadering. 

Soms is er ook een korte toelichting op de agendapunten. Als inwoner kunt u inspreken 

op deze agendapunten en zo hierover uw mening geven. 

Vanwege de coronamaatregelen, vindt deze bijeenkomst tegenwoordig ONLINE plaats 

en dus niet in de raadszaal. U kunt deze openbare bijeenkomst live volgen via een 

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

  

Wanneer:  donderdag 15 april  2021 om 20.00 uur

Waar: Online, via zoommeeting 

Voor wie:  raadsleden, insprekers (inwoners) 

AGENDA 

1.  Gelegenheid om gebruik te maken van het spreekrecht (maximaal 5 minuten per 

persoon) op de agendapunten van de eerstvolgende raadsvergadering (zie hieronder 

punt 2 t/m 4):

2.  Raadsvoorstel Verordening Leerlingenvervoer 

3.  Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Hasseltsedijk Berlicum 

4.  Raadsvoorstel Regionale bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer 

Wilt u inspreken? 

Hiervoor gelden een aantal spelregels:

-  Meld u hiervoor z.s.m. maar uiterlijk 36 uur voorafgaand aan de Voorbereidende 

Ronde aan bij de griffie per mail: griffie@sint-michielsgestel.nl.  

Vermeld in uw mail uw naam, telefoonnummer en het agendapunt waarover u wilt 

inspreken. 

-  In 5 minuten vertelt u uw verhaal. Daarna kunnen raadsleden u vragen stellen ter 

verduidelijking.

- Er vinden in deze bijeenkomst géén discussies en debatten plaats. 

-  De bijeenkomst is openbaar en wordt via een videoverbinding live vertoond op de 

website en bewaard in de videonotulen. Uw boodschap kan dus door iedereen worden 

gezien en teruggekeken. 

-  U kunt gebruik maken van audiovisuele hulpmiddelen (in overleg).  Evt. presentaties 

stuurt u vooraf aan de griffie. 

Wat gebeurt er na het inspreken?

De agendapunten waarover u kunt inspreken, worden behandeld in de 

raadsvergadering van 22 april 2021. Deze raadsvergadering kunt u live volgen via 

een livestreamverbinding op de website van de gemeente. Op de website www.sint-

michielsgestel.nl vindt u meer informatie en de actuele raadsagenda’s. 

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 Kamillestraat 3 in Den Dungen

• Aangevraagde omgevingsvergunning Kennedystraat 17 in Berlicum

• Aangevraagde omgevingsvergunning Kerkwijk 99 in Berlicum

• Aangevraagde omgevingsvergunning Schijndelsedijk 17 in Gemonde

• Aangevraagde omgevingsvergunning Venstraat 5A in Sint-Michielsgestel

Verleende omgevingsvergunningen:

• Verleende omgevingsvergunning Brandsestraat 12 in Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Hemelrijkstraat 15A in Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Hondsklauw 22 in Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Hooidonksedijk 13 in Den Dungen

• Verleende omgevingsvergunning Kerkwijk 11 en 13 in Berlicum

• Verleende omgevingsvergunning Kruisstraat 3 in Gemonde

• Verleende omgevingsvergunning Oud Laar 17 in Berlicum

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

• Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Ruiterpad 29 in Den Dungen

Verkeersbesluit:

•  Verkeersbesluit Parkeerplaatsen standplaatsen parkeerterrein Sporthal De Run 

d.d. 30-03-2021 

• Verkeersbesluit ‘Parkeerplaatsen elektrische auto ‘De Looier’‘ d.d. 16-03-2021


