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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. 

Nadat op 26 juni bijna alle deuren zijn 
geopend, is het aantal besmettingen in 
Nederland sneller gestegen dan voorzien. 

Het kabinet maakt zich hier zorgen over. En kan 
niet voldoende uitsluiten dat er de komende 
weken toch meer ziekenhuisopnames komen. 
Daarom is er besloten dat er extra maatregelen 
voor de zomer nodig zijn.

Corona maatregelen tot 14 augustus

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Horeca

Coronamaatregelen tijdens de zomer 
 

Het aantal coronabesmettingen is hoger dan verwacht. Dat zorgt voor een onzekere zomer. 
Daarom gelden tot en met 13 augustus uit voorzorg extra maatregelen.

19 juli 2021

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Evenementen en cultuur

Vaste zitplaats verplicht. 

 
Maximaal 24 uur per evenement. 

 
Met coronatoegangsbewijzen  
2/3 van de bezoekerscapaciteit 
toegestaan. 1,5 meter afstand niet 
verplicht.

Algemeen Extra maatregelen per 10 juli:

Mondkapjesplicht

Maximaal aantal bezoekers 
afhankelijk van de grootte van de 
ruimte. 

 
1,5 meter afstand verplicht.

Horeca open tot 0.00 uur. 

 
Vaste zitplaats verplicht. 

 
Geen entertainment. 

 
Nachtclubs en discotheken dicht.

Winkelen en boodschappen

Reguliere openingstijden.

Recreatie

Reguliere openingstijden.

Sport

1,5 meter afstand niet verplicht 
tijdens het sporten. 

 
Met coronatoegangsbewijzen  
meer publiek toegestaan.

Werk

Werk thuis, tenzij het niet anders 
kan. 

Reizen en vakanties

Bekijk actuele reisadviezen op 
wijsopreis.nl.

In het openbaar vervoer en 
personenvervoer. 

 
Op stations en vliegvelden. 

 

In het voortgezet onderwijs.

Een coronatoegangsbewijs kun je via de 
CoronaCheck-app of coronacheck.nl 
aanmaken met:  
• Een negatieve testuitslag van max. 40 

uur oud (per 13 juli max. 24 uur oud).  
• Een vaccinatiebewijs.  
• Een herstelbewijs van max. 6 maanden 

oud.

 .

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Geef elkaar de ruimte.

 .

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

Wassen Lucht

Thuiswerken weer de norm
Tijdens het coronadebat van de Tweede Kamer op 

woensdag 14 juli heeft het kabinet aangegeven dat 

thuiswerken weer de norm wordt. Het onlangs versoe-

pelde advies om ook weer naar kantoor te mogen om 

te werken, wordt hiermee weer aangescherpt.

Maatregelen tot 14 augustus 
Tot 14 augustus 2021 gelden de volgende maatregelen:

Horeca alleen met vaste zitplaats 
op anderhalve meter
•  Voor horeca geldt dat deze open is, mits iedereen een 

vaste zitplaats heeft en op anderhalve meter afstand 

van elkaar zit.

•  Alle horeca sluit dagelijks om middernacht tot 6 uur 

‘s ochtends. Entertainment, zoals live optredens en 

harde muziek, is verboden.

•  Discotheken en nachtclubs sluiten opnieuw hun 

deuren.
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•  Voor de horeca gaat het systeem 

van het coronatoegangsbewijs 

waarmee een uitzondering op de 

anderhalvemeterregel mogelijk was, 

dus op pauze tot en met 13 augustus 

2021.

Zitten bij evenementen 
en bij locaties voor 
cultuur en sport
•  Evenementen, culturele locaties 

en publiek bij professionele 

sportwedstrijden en sport- en 

jeugdactiviteiten zijn toegankelijk 

mits iedereen een vaste zitplaats heeft 

en op anderhalve meter afstand van 

elkaar zit.

•  Bij gebruik van het 

coronatoegangsbewijs (testen voor 

toegang) kan op deze locaties extra 

publiek aanwezig zijn. Iedereen heeft 

dan een zitplaats en er geldt een 

beperking van de beschikbare ruimte: 

maximaal twee derde van de capaciteit 

mag worden gebruikt.

•  Een toegangstest voor een 

coronatoegangsbewijs is per dinsdag 

13 juli 24 uur geldig. Dit was 40 uur.

• Evenementen duren maximaal 24 uur.

Geen verandering voor 
doorstroomlocaties
Voor doorstroomlocaties, zoals winkels, 

musea of kermissen, verandert er 

niks. Zij mogen 1 bezoeker per 5 m2 

ontvangen.

Houd feestjes klein en 
beheersbaar
De basisregels blijven belangrijk. Als 

u anderhalve meter afstand houdt is 

er veel mogelijk. Ook om samen te 

komen en bijvoorbeeld iets te vieren. 

Maar de oproep van het kabinet is 

en blijft: doe het verstandig, neem 

uw verantwoordelijkheid. Houd 

feestjes klein en beheersbaar, en houd 

anderhalve meter afstand.

Lezen van het hele 
reisadvies 
belangrijk
Reizen naar het buitenland is en 

blijft een risico. De toename van het 

aantal besmettingen in Nederland kan 

gevolgen hebben voor een vakantie 

naar het buitenland. Doordat andere 

landen ons op basis van de toename 

Maatregelen en werkzaamheden 
aan de Dungense brug
Uit een onderzoek naar de veiligheid 

van de Dungense brug blijkt dat de 

constructieve veiligheid van de brug 

niet meer voldoet aan de normen. Ook 

zijn andere delen bij de brug, zoals de 

bovenbouw en de bebording beschadigd 

door aanrijdingen. De gemeente ’s- 

Hertogenbosch is eigenaar van de 

Dungense brug en neemt daarom een 

aantal maatregelen.

Vanaf begin september 
mogen deze voertuigen 
niet meer over de Dun-
gense brug rijden:

• als deze zwaarder zijn dan 35 ton 

(35.000 kg)

• als deze breder zijn dan 3 meter 

Het gaat hierbij voornamelijk om 

grote landbouwvoertuigen of zwaar 

vrachtverkeer. Voor personenauto’s 

verandert er niets. De beperkingen 

gelden vanaf begin september.

Brug tijdelijk afgesloten 
tijdens werkzaamheden
In de week van 6 september wordt 

de brug verder onderzocht en worden 

kleine herstelwerkzaamheden 

uitgevoerd. De brug is op onderstaande 

tijden afgesloten voor gemotoriseerd 

verkeer:

•  maandag 6 september tot en met 

donderdag 9 september tussen 09.00 

uur en 16.00 uur

• zaterdag 11 september tussen 07.00 

uur en 17.00 uur

Een omleidingsroute wordt ter plaatse 

aangegeven. Arriva lijnbussen en 

langzaam verkeer, zoals fi etsers, 

bromfi etsers en voetgangers kunnen 

wel gebruik maken van de brug. 

Heeft u vragen?

Heeft u inhoudelijke vragen over de 

werkzaamheden? Stuur dan een e-mail 

naar openbareruimte@s-hertogenbosch.

nl met als onderwerp: Maatregelen 

veiligheid Dungense brug. 

Voor vragen over de bereikbaarheid in 

de gemeente Sint-Michielsgestel neemt 

u contact op met de heer A. Quirijns: 

A.Quirijns@MijnGemeenteDichtbij.nl of 

0411 65 52 71.

Op vakantie? 
Licht de buren in!

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.
Maak het inbrek
niet te makk

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

www.politiekeurmerk.nl/preventietips

in besmettingen als risico zien, kan 

het zijn dat zij extra maatregelen 

nemen voor Nederlandse toeristen. 

Zoals in Europa verplicht reizen met 

het Digitaal Corona Certifi caat (DCC) 

als coronabewijs. Of een verplichte 

quarantaine bij aankomst. Deze eisen 

kunnen per land verschillen.

Check daarom altijd voor vertrek het 

reisadvies op www.wijsopreis.nl. En 

kijk niet alleen naar de kleur van uw 

favoriete vakantieland. Maar lees 

het hele reisadvies. In het reisadvies 

staat precies welke maatregelen 

gelden voor het land waar u naartoe 

wilt en de landen waar u doorheen 

reist. Dus bereid u goed voor: zet 

uw coronabewijzen klaar in de 

CoronaCheck-app of print ze uit. En 

als u nog niet bent gevaccineerd kunt u 

zich gratis laten testen voor vertrek.

Dit blijft belangrijk
Hygiëne blijft belangrijk. Was regel-
matig uw handen. Nies en hoest in de 
elleboog. Heeft u klachten? Blijf thuis 
en laat u direct testen op corona, ook 
wie al gevaccineerd is. Zorg voor vol-
doende frisse lucht in binnenruimtes.

Meer informatie vindt u op: https://

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/

coronavirus-covid-19

Geen (spoed)aanvragen voor 
paspoorten en identiteitskaarten 
in het laatste weekend van juli
Op maandag 2 augustus wordt een nieuw model van de Nederlandse 

identiteitskaart geïntroduceerd. Hierdoor kun je vanaf donderdag 29 juli 12.00 

uur t/m zondag 1 augustus 2021 geen aanvraag of spoedaanvraag voor een 

paspoort of Nederlandse identiteitskaart aan de balie doen. Houd hier rekening 

mee en plan op tijd een afspraak in voor een andere datum.
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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 Venkant 17 in Sint-Michielsgestel

• Aangevraagde omgevingsvergunning De Groeskant 40 in Berlicum

Ingetrokken aanvragen:

• Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Klaverdries 14 in Berlicum

Verleende omgevingsvergunningen:

• Verleende omgevingsvergunning Verlengde Hoogstraat 9 b Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Molenbergstraat 5 in Sint-Michielsgestel

• Verleende omgevingsvergunning Ruiterpad 40 in Den Dungen

• Verleende omgevingsvergunning Zandstraat 19A in Berlicum

Melding Activiteitenbesluit:

• Melding Activiteitenbesluit Werststeeg 50 in Berlicum


