
 
 

KENNISGEVINGEN WEEK 44 – 2016  

 

 

 
Gemeentelijke bekendmakingen in elektronisch gemeenteblad 
Omgevingsvergunningen 
Uitschrijving basisregistratie personen 
Herindelingsverkiezingen gemeente Meijerijstad 
Commissievergadering 3 november 
Raadsvergadering 10 november 
Korte termijn verpachting agrarische grond 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
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: 23-10-2016 t/m 30-10-
2016 
Binnengekomen aanvragen  
Globale locatie Omschrijving 
Andoornstraat 20  

De Heikampen 

Deken Baekersstraat 83 

Europalaan 44 

Maxwellweg 

Molenstraat 25 

Pastoor Verhoevenhof 17 
 

plaatsen van een erker 

kappen van 1 eik 

melden brandveilig gebruik 

plaatsen van een prefab launderette (textielwasruimte) 

bouwen van een bedrijfsgebouw Research&Design 
center 

bouwen van een dakopbouw 

bouwen van een woning 
 

  
  

 
 
Verleende vergunningen  
Globale locatie Omschrijving 
  
Boxtelseweg 2 B realiseren van een Bed&Breakfast (handelen in strijd 

met regels ruimtelijke ordening) 



Wilhelminalaan 32 

 

vergroten van een berging 

 

 
 
Verdagingsbesluiten 
Globale locatie Omschrijving 
Eekelhof 38 uitbreiden van een woning 

Nieuwe Molenheide 20 bouwen van een opslaghal 

Boschweg 157 bouwen van een overkapping 

 
 
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 personen  
 
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP): 
D.A.T.W. Mijnes, geboren 19-06-1993 
 
 
 

Kop: Herindelingsverkiezingen gemeente 
Meierijstad  
Subkop: Waar kan ik mijn stem uitbrengen? 
 
 
 

 
 
Voor vragen en informatie over deze verkiezingen ga naar www.meierijstad.nl 
 
 

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: Korte termijnverpachting agrarische grond 
Subkop: 2017 

 
Voor het jaar 2017 wil de gemeente Schijndel een aantal agrarische gronden verpachten. In aanmerking 
komen alleen in de gemeente Schijndel gevestigde agrarische bedrijven. Een agrariër kan slechts voor één 
kavel in aanmerking komen. Alleen door inschrijving via betreffend formulier kunnen agrariërs in 
aanmerkingen komen voor deze gronden. Ook agrariërs die op andere wijze al een verzoek ingediend 
hebben, dienen zich (opnieuw) in te schrijven via betreffend formulier. 
 
De formulieren voor inschrijving, waarop de voorkeuren kenbaar gemaakt kunnen worden, zijn vanaf 3 
november a.s. te downloaden vanaf de website van de gemeente Schijndel of verkrijgbaar bij de receptie 
van het gemeentehuis. 
 
De ingevulde formulieren dienen uiterlijk 14 november a.s. in een gesloten envelop te worden ingeleverd 
bij de receptie of tijdig opsturen naar postbus 5, 5480 AA Schijndel. 
Met nadruk wordt gewezen op de uiterlijke datum van inlevering; formulieren die na 14 november a.s. 
worden ontvangen, blijven buiten behandeling. 
 
De toewijzing vindt plaats middels loting. 
De loting (openbaar) is op donderdag 17 november a.s. van 14.00 tot 14.45 uur in de Trouwzaal van het 
gemeentehuis, Markt 20. 
 
KORTE TERMIJNVERPACHTING AGRARISCHE GROND 2017 
 
Voor het jaar 2017 wil de gemeente Schijndel een aantal agrarische gronden verpachten. In aanmerking 
komen alleen in de gemeente Schijndel gevestigde agrarische bedrijven. Een agrariër kan slechts voor één 



kavel in aanmerking komen. Alleen door inschrijving via betreffend formulier kunnen agrariërs in 
aanmerkingen komen voor deze gronden. Ook agrariërs die op andere wijze al een verzoek ingediend 
hebben, dienen zich (opnieuw) in te schrijven via betreffend formulier. 
 
De formulieren voor inschrijving, waarop de voorkeuren kenbaar gemaakt kunnen worden, zijn vanaf 3 
november a.s. te downloaden vanaf de website van de gemeente Schijndel of verkrijgbaar bij de receptie 
van het gemeentehuis. 
 
De ingevulde formulieren dienen uiterlijk 14 november a.s. in een gesloten envelop te worden ingeleverd 
bij de receptie of tijdig opsturen naar postbus 5, 5480 AA Schijndel. 
Met nadruk wordt gewezen op de uiterlijke datum van inlevering; formulieren die na 14 november a.s. 
worden ontvangen, blijven buiten behandeling. 
 
De toewijzing vindt plaats middels loting. 
De loting (openbaar) is op donderdag 17 november a.s. van 14.00 tot 14.45 uur in de Trouwzaal van het 
gemeentehuis, Markt 20. 
 


