
 
 

KENNISGEVINGEN WEEK 43 – 2016  

 

 

 
Gemeentelijke bekendmakingen in elektronisch gemeenteblad 
Omgevingsvergunningen 
Herindelingsverkiezingen 
Kennisgevingen 
Commissievergadering 
Raadsvergadering 
Uitschrijving basisregistratie personen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
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: 13-10-2016 t/m 
24-10-2016 
Binnengekomen aanvragen  
Globale locatie Omschrijving 
Hoofdstraat 165 

Marjoleinhof 6 

Olieëindsestraat 17 

Vijverweg 1 250 

 

kappen van een boom 

verlengen van een berging 

bouwen van een mestpunt en een WGB in het kader 
van de Natuurbeschermingswet 

verbouwen van een chalet 

 

  
  

 
 
Verleende vergunningen  
Globale locatie Omschrijving 
Schorpioen 30 t/m 70 
en Dierenriem 32 t/m 
72 
 
Kleine Borne 18 

 

bouwen van 42 huurwoningen 

 
bouwen van een woning 

 

  

 
 
Geweigerde vergunningen 
Globale locatie Omschrijving 



Putsteeg 95 aanleggen van een extra inrit 

 
 
Verdagingsbesluiten 
Globale locatie Omschrijving 
Wielse Kamp 6 realiseren van een paardenbak, poel en verhardingen 

 
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: Herindelingsverkiezingen 
Subkop: Kom stemmen tellen 
 
Wij zijn op zoek naar tellers om mee te helpen op een stembureau bij de herindelingsverkiezingen  
op 23 november 2016.  
 
Als teller help je de voorzitter en de andere stembureauleden bij het tellen van de stemmen. Wij hebben je 
hulp nodig op een stembureau in Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. Het tellen van de stemmen begint 
om 21.00 uur en duurt tot ongeveer 23.30 uur. 
   
Vergoeding:  € 30,-. 
 
Aanmelden kan tot 20 november 2016 via het aanmeldformulier op www.meierijstad.nl 
herindelingsverkiezingen, informatie voor stembureauleden. 
 

Kop: Kennisgevingen 
Subkop: Gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan Kerkstraat 29 
 
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 Kerkstraat 
29 gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan omvat het restaureren en splitsen van de 
cultuurhistorisch waardevolle boerderij aan de Kerkstraat 29. 
 
De volgende wijzigingen zijn in het ontwerp aangebracht: 

• Artikel 4.5 (strijdig gebruik) lid d is aan de regels toegevoegd zodat gewaarborgd is dat de 
kwaliteitsverbetering binnen twee jaar na verlening van de omgevingsvergunning zal plaatsvinden; 

• Bij de regels van het bestemmingsplan is bijlage 1 toegevoegd: "Inrichtingsplan en beplantingsplan 
Kerkstraat 29 Wijbosch"; 

• De bestemming 'Agrarisch met waarden - Kleinschalig Landschap' is toegevoegd omdat een gedeelte 
van de landschappelijke inpassing binnen deze bestemming valt. Deze regels zijn overeenkomstig de 
regels uit het bestemmingsplan Landelijk Gebied Herijking; 

 
Ter inzage  



Het bestemmingsplan Kerkstraat 29 met alle daarbij behorende stukken ligt vanaf 28 oktober 2016 zes 
weken voor een ieder ter inzage. Het bestemmingsplan is te raadplegen via de gemeentelijke website: 
www.schijndel.nl waar het te vinden is onder identificatienummer: NL.IMRO.0844.BPkerkstraat29-VG01. 
Ook kan het bestemmingsplan worden ingezien in het informatiecentrum van het gemeentehuis.  
 

Subkop: Gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan Kerkendijk 130 
 
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 Kerkendijk 
130 gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan omvat het slopen, verplaatsen en opnieuw 
terugbouwen van de cultuurhistorisch waardevolle boerderij aan de Kerkendijk 130. 
 
De volgende wijzigingen zijn in het ontwerp aangebracht: 

• In de regels van het bestemmingsplan is artikel 4.3.1 gewijzigd zodat er nadere eisen aan de bebouwing 
gesteld kunnen worden; 

• In bijlage 1 bij de regels is het Beeldkwaliteitsplan Kerkendijk 130 toegevoegd; 
• In artikel 4.4.5 lid f is gewaarborgd dat de kwaliteitsverbetering binnen twee jaar na verlening van de 

omgevingsvergunning zal plaatsvinden; 
• In bijlage 2 bij de regels is de landschappelijke inpassing opgenomen. 

 
Ter inzage 
Het bestemmingsplan Kerkendijk 130 met alle daarbij behorende stukken ligt vanaf 28 oktober 2016 zes 
weken voor een ieder ter inzage. Het bestemmingsplan is te raadplegen via de gemeentelijke website: 
www.schijndel.nl waar het te vinden is onder identificatienummer: NL.IMRO.0844.BpKerkendijk130-VG01. 
Ook kan het bestemmingsplan worden ingezien in het informatiecentrum van het gemeentehuis. 
 
Beroep 
Gedurende bovengenoemde termijn kan door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit 
worden ingesteld bij de Raad van State, t.a.v. de Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-
Gravenhage. Voorwaarde voor dit beroep is dat degene tijdig zienswijze bij de gemeenteraad naar voren 
heeft gebracht. Deze voorwaarde geldt niet voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden 
verweten dat zij niet overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, zienswijze bij de 
gemeenteraad naar voren heeft gebracht. Ook kan een belanghebbende bij voornoemde Afdeling 
Bestuursrechtspraak beroep instellen tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
door de gemeenteraad in het ontwerp zijn aangebracht. Bovendien bestaat de mogelijkheid gedurende 
bovengenoemde termijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak te verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na 
afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit 
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 
 
Algemene informatie 
Als u nog vragen heeft naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de 
afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu via telefoonnummer 073 544 09 99. Voor het 
inzien van het bestemmingsplan in het informatiecentrum hoeft u geen afspraak te maken. Indien u een 
toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk. 
 



Kop: Commissievergadering 
Subkop: 3 november 2016 

 
Donderdag 3 november 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 19.00 uur.  
LET OP: dit is een half uur vroeger dan gebruikelijk. 
 
Vergaderstukken 
De stukken zijn te vinden op www.schijndel.nl – Bestuur en organisatie- bestuurlijke stukken-
commissievergadering- 3 november 2016. De stukken zijn ook in te zien in het informatiecentrum. 
 

Kop: Raadsvergadering 
Subkop: 10 november 2016 

 
Op donderdag 10 november aanstaande is er een openbare vergadering van de gemeenteraad.  
De vergadering is in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 16.00 uur.  
LET OP: afwijkende aanvangstijden van de raadsvergadering  
 
Aanvang : 16.00 uur tot 18.00 uur 
Pauze  : 18.00 uur tot 19.00 uur 
Hervatting : 19.00 uur tot uiterlijk 22.30 uur 
 
Vergaderstukken 
De stukken zijn te vinden op www.schijndel.nl – Bestuur en organisatie- bestuurlijke stukken-
gemeenteraad- 10 november 2016. De stukken zijn ook in te zien in het informatiecentrum. 
 

Kop: Uitschrijving basisregistratie personen 
 
J.P. Hendrikx, geboren 29-07-1967 


