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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: 11-09-2016 t/m 
19-09-2016 
Binnengekomen aanvragen  
Globale locatie Omschrijving 
Vicaris van Alphenstraat 10 C wijzigen van een gevel 

Wielse Kamp 4 realiseren van een woning 

Zijweg Dungen 5 (toekomstig 
nr. 7) 

realiseren van een vrijstaande 
woning 

 

 

  
  

 
 
Verleende vergunningen  
Globale locatie Omschrijving 
Goudenregenstraat 21 bouwen van een berging 

Vlagheide plaatsen van een 
(speel)monument 

Venushoek 22 plaatsen van dakkapellen 

 

 

  

 
 
Ontvangen sloopmeldingen 
Globale locatie Omschrijving 
Boxtelseweg 2 B realiseren van een Bed&Breakfast (handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening) 

Pastoor van Vroonhovenstraat 
6 

bouwen van een yogacentrum 

 
 
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: Verkeersbesluit 
Subkop: Gehandicaptenparkeerplaats 
Beatrixstraat 3 
 
Vanwege de fysieke toestand van de bewoner van het pand Deken Beatrixstraat 3 is het noodzakelijk dat het 
voertuig dat de betrokkene bestuurt op korte afstand van de woning kan worden geplaatst. Door het plaatsen 
van een verkeersbord en het aanbrengen van markeringen, op de parkeerstrook voor de woning Beatrixstraat 3 
de parkeerruimte te reserveren voor het parkeren van een voertuig, gebruikt voor het vervoer van een 
gehandicapte en, door het aanbrengen van een kenteken, het gebruik van deze gehandicaptenparkeerplaats te 
reserveren voor het voertuig van de gehandicapte bewoner van het pand Beatrixstraat 3. 
 
Geldigheid	verkeersmaatregel	
Dit verkeersbesluit betekent een beperking op het gebruik van de parkeerruimte. Daarom is het een besluit als 
beschreven in artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994. Besluiten van deze aard treden normaliter in 
werking zes weken nadat publicatie heeft plaatsgevonden. Omdat de parkeerplaats per direct noodzakelijk is 
wordt hiervan afgeweken. De parkeerplaats zal op korte termijn ter beschikking worden gesteld aan de 
aanvrager. 
 
Bezwaar	
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking een 
bezwaarschrift indienen. Dit richt u aan burgemeester en wethouders van Schijndel, Postbus 5, 5480 AA 
Schijndel. 
 
Kop: Tijdelijke verkeersmaatregelen 
Subkop: Afsluiting Wijbosscheweg, het gedeelte 
tussen Lijsterbeslaan en Structuurweg 
	
Op maandag 3 oktober 2016 start Heijmans Wegen met de aanleg van een fietsoversteek over de 
Wijbosscheweg. Tussen de Lijsterbeslaan en de toegang tot de fietstunnel wordt een fietspad aangelegd. 
De verwachting is dat de werkzaamheden vrijdag 14 oktober zijn afgerond. Mogelijk kan de uitvoering van de 
werkzaamheden door verschillende omstandigheden (waaronder het weer) enigszins vertraagd c.q. aangepast 
worden. 
 
Geldigheid tijdelijke verkeersmaatregel 
Om de werkzaamheden veilig en ongestoord te laten verlopen wordt het gedeelte van de Wijbosscheweg tussen 
de Lijsterbeslaan en de Structuurweg van maandag 3 oktober 2016 tot vrijdag 14 oktober 2016 afgesloten voor 
het gemotoriseerd verkeer. De fiets- en voetgangerstunnel blijft opengesteld voor het langzaam verkeer en 
voetgangers. Het verkeer wordt met bebording omgeleid. De werkzaamheden worden begeleid door onze 
toezichthouder dhr. Van Ravensteijn. Voor verdere informatie of vragen is hij bereikbaar op telefoonnummer 073-
5440925 
 

Kop: Tijdelijke verkeersmaatregelen 
Subkop: Tijdens muziekevenement 90’s X-Clusive 
en K3-Mega Kinder Party in manege De 
Molenheide. 
 



Gelet op het muziekevenement genaamd 90’s X-Clusive in manege De Molenheide op zaterdag 29 oktober 2016 
en het muziekevenement genaamd K3-Mega Kinder Party in manege De Molenheide op zondag 30 oktober 2016 
wordt door het plaatsen van verkeersborden tijdelijk een parkeerverbod ingesteld aan beide zijden van De 
Heikampen tussen Molendijk-Noord en Vijverweg. 
Geldigheid	verkeersmaatregel	
Genoemde maatregelen gelden op zaterdag 29 oktober 2016 van 18:00 uur tot zondag 30 oktober 2016 02:00 
uur  en op zondag 30 oktober 2016 van 11:00 uur tot 19:00 uur of zoveel langer als nodig of zoveel korter als 
nodig is om de verkeersveiligheid te waarborgen. 
 
Bezwaar	
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking een 
bezwaarschrift indienen. Dit richt u aan burgemeester en wethouders van Schijndel, Postbus 5, 5480 AA 
Schijndel. 
 

Kop: Tijdelijke verkeersmaatregelen 
Subkop: Afsluiting Wijbosscheweg, het gedeelte 
tussen Lijsterbeslaan en Structuurweg 
 
Gelet op het organiseren door Paaspop Events van een muziekevenement genaamd Crazy Town in manege De 
Molenheide op zaterdag 17 december 2016, wordt er door het plaatsen van verkeersborden tijdelijk een 
parkeerverbod ingesteld aan beide zijden van De Heikampen tussen Molendijk-Noord en Vijverweg. 
 
Geldigheid	verkeersmaatregel	
Genoemde maatregel geldt op zaterdag 17 december 2016 van 14:00 uur tot zondag 18 december 2016 02:00 
uur of zoveel langer als nodig of zoveel korter als nodig is om de verkeersveiligheid te waarborgen. 
 
Bezwaar	
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking een 
bezwaarschrift indienen. Dit richt u aan burgemeester en wethouders van Schijndel, Postbus 5, 5480 AA 
Schijndel. 
 

Kop: Wilt u meedenken over afvalinzameling en 
riolering in Meierijstad? 
Subkop: Kom dan naar de inwonersavond in uw 
gemeente  
  
Vanaf 1 januari 2017 vormen de gemeenten Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel de gemeente Meierijstad. 
Afgelopen juni hebben velen van u de enquête ingevuld over de verbeteringen van het gescheiden inzamelen van 
afval en over het water- en rioleringsbeleid voor de nieuwe gemeente. De resultaten van de enquête zijn bekend. 
Bent u nieuwsgierig en wilt u hier verder over meepraten? 
  
Inwonersavond 
De eerste inwonersavond heeft afgelopen maandag in Sint-Oedenrode plaatsgevonden. U bent van harte welkom 
op één van de twee inwonersavonden in Schijndel en Veghel, waar wij de resultaten van de enquête met u zullen 
delen. Op deze avond bieden wij u ook de mogelijkheid om mee te praten over het nieuwe afvalbeleid en het 
gemeentelijk rioleringsplan voor de toekomstige gemeente Meierijstad.  
  
Data inwonersavonden: 
• 26 september om 20.00 uur in ’t Spectrum in Schijndel 
• 5 oktober om 20.00 uur in Klooster Zijtaart in Veghel 
 



Kop: Commissievergadering 
Subkop: 22 september2016 
Donderdag 22 september aanstaande is er een openbare vergadering van de vaste commissie voor de 
gemeenteraad. De vergadering is in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.  
 
Vergaderstukken 
De stukken zijn te vinden op www.schijndel.nl – Bestuur en organisatie- bestuurlijke stukken-
commissievergadering- 22 september 2016. De stukken zijn ook in te zien in het informatiecentrum. 
 

Kop: Raadsvergaderingen 
Subkop: 29 september 2016 
Op donderdag 15 september aanstaande. is er een extra openbare vergadering van de gemeenteraad.  
Tevens is er op donderdag 29 september aanstaande een openbare vergadering. De vergaderingen 
zijn in de raadzaal van het gemeentehuis en beginnen om 19.30 uur.  
 
Vergaderstukken 
De stukken zijn te vinden op www.schijndel.nl – Bestuur en organisatie- bestuurlijke stukken-
gemeenteraad- 15 september, respectievelijk 29 september 2016. De stukken zijn ook in te zien in het 
informatiecentrum. 
 


