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Nieuws 
 

Kop: Gemeentelijke bekendmakingen in 
elektronisch gemeenteblad 
Voor de officiële bekendmakingen van de gemeente Schijndel kunt u terecht op het elektronische gemeenteblad. 
In dit digitaal gemeenteblad treft u naast de kennisgevingen van besluiten ook overige gemeentelijke 
mededelingen. Het elektronisch gemeenteblad wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl  en 
www.schijndel.nl . 
 

Kop: Omgevingsvergunningen 
Subkop: Periode tussen: 02-10-2016 t/m 
09-10-2016 
Binnengekomen aanvragen  
Globale locatie Omschrijving 
Distelstraat 12 

Dr. Ariënsstraat 5 

Eekelhof 35 

Lariestraat 16 

Teeuwishoek 19 

Wilhelminalaan 

Wilhelminalaan-Dierenriem 

 

kappen van een beuk 

kappen van 2 berkenbomen 

realiseren van een bijgebouw 

uitbreiden van bestaande garage-berging 

kappen van een esdoorn 

realiseren van 6 rijwoningen 

herbestemmen Regenboogschool 

 

  
  

Verleende vergunningen  
Globale locatie Omschrijving 
Molenstraat 11 

Akkerstraat 9 

 

vestigen van een horecagelegenheid 

realiseren van een zorgwoning 

 

  

 
 
 
Informatie 
Voor inlichtingen over de ingediende aanvragen en het inzien van de stukken kunt u op afspraak 
terecht bij de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (073) 544 09 50. Kijk voor de 
volledige omgevingsvergunningen in het digitale gemeenteblad op www.schijndel.nl. 
 
 
 

 



Kop: Uitschrijving basisregistratie 

Uitschrijving basisregistratie personen (BRP): 
• S.R. Chorążewicz, geboren 01-08-1975 

 
 

Kop: Kennisgeving ontwerp bestemmingsplan 
Subkop: Brouwhuisstraat 4, Schijndel 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel maken op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Brouwhuisstraat 4 ter inzage ligt. Het 
ontwerp bestemmingsplan omvat het realiseren van één woning tussen de bestaande woningen aan de 
Brouwhuisstraat 2 en de Brouwhuisstraat 4. 
 
Het ontwerp bestemmingsplan Brouwhuisstraat 4 met alle daarbij behorende stukken ligt vanaf 14 oktober 
2016 zes weken voor een ieder ter inzage. Het ontwerp bestemmingsplan is te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl, waar het te vinden is onder identificatienummer: 
NL.IMRO.0844.BPBrouwhuisstraat4-ON01. Ook kan het bestemmingsplan worden ingezien in het 
informatiecentrum van het gemeentehuis. 
 

Subkop: Eekelhof 26, Schijndel 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel maken op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Eekelhof 26 ter inzage ligt. Het ontwerp 
bestemmingsplan omvat het realiseren van één woning tussen de Eekelhof 26 en de Eekelhof 32. 
 
Het ontwerp bestemmingsplan Eekelhof 26 met alle daarbij behorende stukken ligt vanaf 14 oktober 2016 
zes weken voor een ieder ter inzage. Het ontwerp bestemmingsplan is te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl, waar het te vinden is onder identificatienummer: NL.IMRO.0844.BPEekelhof26-
ON01. Ook kan het bestemmingsplan worden ingezien in het informatiecentrum van het gemeentehuis. 
 

Subkop: Veghelsedijk 27, Schijndel 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel maken op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Veghelsedijk 27 ter inzage ligt. Het ontwerp 
bestemmingsplan omvat het realiseren van een bedrijfsgebouw aan de Veghelsedijk 27. 
 
Het ontwerp bestemmingsplan Veghelsedijk 27 met alle daarbij behorende stukken ligt vanaf 14 oktober 
2016 zes weken voor een ieder ter inzage. Het ontwerp bestemmingsplan is te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl, waar het te vinden is onder identificatienummer: 
NL.IMRO.0844.BPVeghelsedijk27-ON01. Ook kan het bestemmingsplan worden ingezien in het 
informatiecentrum van het gemeentehuis. 
 

Kop: Vooraankondiging bestemmingsplan 
Subkop Vicaris van Alphenstraat 3-5-7, Schijndel 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schijndel maken op grond van artikel 1.3.1. Besluit 
ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn om een bestemmingsplan voor de percelen aan de 



Vicaris van Alphenstraat 3-5-7 voor te bereiden. Ter plaatse van de voormalige apotheek en de 
naastgelegen  woning wordt een plan ontwikkeld om ter plaatse 11 appartementen met bijbehorende 
voorzieningen (zoals bergingen en parkeerplaatsen) te realiseren.  
 
Tegen het voornemen om het voornoemde bestemmingsplan voor te bereiden en in procedure te brengen 
kunt u geen zienswijzen indienen. Ook worden er geen stukken ter inzage gelegd. Het in voorbereiding 
zijnde bestemmingsplan met alle daarbij behorende stukken zal wel in het kader van de procedure zoals 
beschreven in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening nog ter inzage worden gelegd. Vanaf dat moment 
kan een ieder, (naar eigen keuze) mondeling en/of schriftelijk zienswijzen bij de gemeenteraad indienen. 
De procedure zal via de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt in het Schijndels weekblad, de 
Staatscourant,  het gemeenteblad en op www.ruimtelijkeplannen.nl.  
 
Algemene informatie 
Als u nog vragen heeft over dit voornemen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu via telefoonnummer 073 544 09 99. 
 
 
 

Kop: Nieuwe invulling gemeentehuis, denk mee…  
Subkop: Wij nodigen u uit! 
 
Per 1 januari 2017 is de gemeente MEIERIJSTAD een feit! Schijndel gaat één gemeente vormen met Sint-
Oedenrode en Veghel. De medewerkers van Meierijstad krijgen hun werkplek in het stadhuis in Veghel, wat 
op dit moment wordt verbouwd. Voor het gemeentehuis van Schijndel zoeken we naar een goede 
herbestemming. Daarvoor zijn wij op zoek naar uw inbreng.  
 
Uitnodiging 
Op 29 februari hebben tijdens de  een goede bezochte publieksavond in het Spectrum  veel mensen hun 
inbreng en ideeën gegeven voor een nieuwe invulling van het gemeentehuis. Hieruit zijn verschillende 
kernwaarden naar voren gekomen, die ook door de gemeenteraad worden onderschreven: levendigheid, 
diversiteit en energie! Met deze uitgangspunten gaan we verder aan de slag! 
 
Participatiegroep herbestemming gemeentehuis 
We zijn op zoek naar deelnemers voor de participatiegroep herbestemming gemeentehuis. De 
participatiegroep bestaat uit ongeveer 15 personen. Een aantal deelnemers zijn uitgenodigd om hun een 
specifieke bijdrage aan Schijndel vanuit hun maatschappelijke rol en betrokkenheid.  De gemeente de 
inwoners de kans bieden om mee te denken en is daarbij op zoek naar de inbreng van de inwoners van 
Schijndel. Wij verwachten dat een viertal bijeenkomsten nodig zal zijn om met elkaar na te denken en 
ideeën te formuleren over de gewenste herbestemming van het gemeentehuis.  
 
U bent van harte welkom!  
Stuur een mail vóór 20 oktober met daarin een motivatie waarom u als deelnemer in de 
participatiewerkgroep wilt deelnemen.  Wij hebben Daan Hermes als onafhankelijk voorzitter gevraagd de 
participatiegroep te leiden. Mochten er meer aanmeldingen komen dan zal hij een keuze hieruit maken. De 
eerste bijeenkomst vindt naar verwachting in de eerste week van november plaats. U kunt uw mail  met uw 
naw-gegevens én uw motivatie sturen naar mvanroessel@schijndel.nl. Ook voor het stellen van vragen 
kunt u contact opnemen met Marion van Roessel (073 544 08 04)  
 

Kop: Zwembad de Molen Hey 
Subkop: Geen recreatief zwemmen 
 



Woensdag 19 oktober is het van 14.00 tot 16.00 uur geen recreatief zwemmen in Zwembad De Molen Hey 
in verband met diplomazwemmen. De zwemlessen gaan gewoon door met uitzondering van groepje 5, B 
en C. 
 

Subkop: Aangepaste openingstijden 
herfstvakantie 
 
De herfstvakantie van 2016 komt in zicht en dan gelden er aangepaste openingstijden in Zwembad De 
Molen Hey. De aangepaste openingstijden gelden van zaterdag 22 tot en met zondag 30 oktober. Tot en 
met vrijdag 28 oktober vervallen alle zwemlessen en doelgroepslessen, behalve Fifty fit. De openingstijden 
zijn per dag verschillend, dus kijk goed op welke datum je wilt komen zwemmen! 
 

Kop: Gevonden en verloren voorwerpen 
Voor het overzicht van gevonden en verloren voorwerpen verwijzen wij u naar het elektronisch 
gemeenteblad op www.schijndel.nl  
 

Collecte: 9 t/m 15 oktober Nederlandse 
Brandwonden Stichting 


