
 
 

KENNISGEVINGEN WEEK 40 – 2016  

 

 

 
Gemeentelijke bekendmakingen in elektronisch gemeenteblad 
Omgevingsvergunningen 
Optimisd 
Zwembad de Molen Hey 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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: 25-09-2016 t/m 
03-10-2016 
Binnengekomen aanvragen  
Globale locatie Omschrijving 
Boschweg 81 

Bunderstraat 10 

Houterdsedijk 25 

Lieseindsedijk 2 

Rooiseweg 5B 

Wilhelminalaan 32 
 

bouwen van een dakkapel 

het kappen van 5 bomen 

plaatsen van een carport 

plaatsen van dakkapellen 

bouwen van een woning 

vergroten van een berging 
 

  
  

Verleende vergunningen  
Globale locatie Omschrijving 
Willem III straat 16 

 

bouwen van een erker en overkapping boven de voordeur 
 

  

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: Optimisd 
Subkop: Start online dienstverlening voor 
ondernemers  
 
Optimisd, de intergemeentelijke sociale dienst van de gemeenten Bernheze, Schijndel, Sint Michielsgestel, 

Veghel en Boekel, zet nadrukkelijk in op online dienstverlening voor ondernemers bij het aanvragen van 



financiële bijstand. Het is voortaan mogelijk om via het Sociaal OndernemersLoket Online (SOLO), de 

digitale voorziening van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) en Optimisd, een 

bijstandsaanvraag in te dienen voor diverse ondernemersregelingen vanuit de overheid. Optimisd voert 

deze regelingen uit en is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze online voorziening voor 

de gemeenten. 

 

De online dienst SOLO is beschikbaar voor de ondernemersregelingen Bbz (Besluit bijstandsverlening 

zelfstandigen) en Ioaz (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen) die Optimisd uitvoert. Hiermee kan voortaan digitaal een bijstandsaanvraag door gevestigde 

ondernemers, startende ondernemers, maar ook door oudere ondernemers die willen/moeten stoppen met 

hun bedrijf, worden ingediend bij Optimisd. Voor meer informatie gaat u naar de website van Optimisd:  

http://www.optimisd.nl/Ondernemersloket/SOLO+Bijstand+voor+zelfstandigen/   

 

Doelgroepscan 
Ondernemers kunnen starten met het doorlopen van een korte doelgroepscan om te zien of ze eventueel in 

aanmerking kunnen komen voor een regeling. Mocht dit het geval zijn, dan kan er direct worden 

doorgegaan naar het digitale inlichtingenformulier waarmee een ondernemer zich met één druk op de knop 

kan melden bij Optimisd  voor een bijstandsaanvraag, met als doel het versnellen van hulpverlening aan 

ondernemers. 
 

Kop: Wilt u meedenken over afvalinzameling en 
riolering in Meierijstad? 
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 
Graag nodigen wij u uit voor een inwonersavond in uw gemeente 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.  
  
Datum inwonersavond:  5 oktober om 20.00 uur in het Klooster Zijtaart in Veghel  
 

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. 
 
 

 



Kop: Vaststelling bestemmingsplan 
Subkop: Sterrenboog, Schijndel 

 
Burgemeester en wethouder van de gemeente Schijndel maken op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 29 september 2016 het bestemmingsplan 
Sterrenboog ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan omvat het realiseren van 24 
appartementen in de voormalige Regenboogschool op de hoek van de Poolster en de Wilhelminalaan. Ter 
plaatse van de voormalige gymzaal worden 6 woningen gerealiseerd.  

 
Het bestemmingsplan Sterrenboog met alle daarbij behorende stukken ligt vanaf 7 oktober 2016 zes weken 
voor een ieder ter inzage. Het bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl, waar het 
te vinden is onder identificatienummer: NL.IMRO.0844.BPSterrenboog-VG01. Ook kan het bestemmingsplan 
worden ingezien in het informatiecentrum van het gemeentehuis. 
 

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

Kop: Uitschrijving basisregistratie 

Uitschrijving basisregistratie personen (BRP), R. Ebert, geboren 07-06-1975 
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP), T.M. Covington, geboren 23-01-1996 


