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Gemeentelijke bekendmakingen in elektronisch gemeenteblad 
Omgevingsvergunningen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
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: 30-10-2016 t/m 
07-11-2016 
  
Binnengekomen aanvragen 
Locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 

ontvangst 
Broekkant plaatsen van een 

huiszwaluwtil 
OV-2016-0190 03-11-2016 

Putsteeg 61 te 
Schijndel 

vergroten van een 
woning 

OV-2016-0189 02-11-2016 

Verleende vergunningen  
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum 

verzonden 
Bunderstraat 10 het kappen van 5 

bomen 
OV-2016-0162 07-11-2016  

Gasthuisstraat 25 kappen van twee 
berken 

OV-2016-0141 31-10-2016  

Rooiseweg 21  bouwen van een 
woning 

OV-2016-0133 31-10-2016 

Eekelhof 38 uitbreiden van een 
woning 

OV-2016-0142 31-10-2016  

Mgr. Bekkersstraat 
171 

kappen van een boom OV-2016-0150 04-11-2016  

Wielse Kamp 4 realiseren van een 
woning met bijgebouw 

OV-2016-0148 03-11-2016  

Deken Baekersstraat 
117 

kappen van een boom OV-2016-0143 07-11-2016  

Teeuwishoek 19 kappen van een 
esdoorn 

OV-2016-0166 07-11-2016  

Boschweg 157 bouwen van een 
overkapping 

OV-2016-0144 04-11-2016  

  
  
  
  

 



 
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 gemeente 
Meierijstad 23-11-2016 
Subkop: Alle stempassen zijn bezorgd! 
 

 
 
 
 
 
Heeft u geen stempas ontvangen? Kijk dan op www.meierijstad.nl 
hoe u een stempas kunt aanvragen. 
 
Voor vragen en meer informatie over deze verkiezingen ga naar 
www.meierijstad.nl. 

 

Subkop: Mobiel stembureau 
De burgemeester van Veghel maakt bekend dat voor de herindelingsverkiezingen op woensdag 23 november 
2016 gebruik zal worden gemaakt van een mobiel stembureau. Hieronder kunt u zien waar en hoe laat het 
mobiele stembureau in Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel staat. Neem, om uw stem uit te brengen, uw 
stempas en een geldig identiteitsbewijs mee. Het mobiele stembureau is niet toegankelijk voor mindervaliden.  
 

 
Zittingstijden  Locatie Adres  

 
Plaats 

07.00 - 09.00 uur  HOV busstation  Rembrandtlaan  
 

Veghel 

10.00 - 12.00 uur  Bij de kiosk op de 
parkeerplaats 

Markt 
 

Sint-Oedenrode 

13.00 - 15.00 uur  
 

Bij de Glazen Boerderij Markt Schijndel 

16.00 - 18.00 uur  Zwembad de Molen Hey Avantilaan 
 

Schijndel 

19.00 - 21.00 uur CHV Noordkade  
 

Verlengde Noordkade Veghel 

 
 
De openbare stemopneming van het mobiele stembureau vindt plaats om 21.00 uur in het stadhuis van de 
gemeente Veghel, Stadhuisplein 1, 5461 KN Veghel.  
 

Poster_verkiezing_M
eierijstad_Schijndel_A0.1.pdf 
(als apart bestand meesturen) 
 



 
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: Tijdelijke verkeersmaatregelen 
Subkop: Indoor Motorcross in manege De 
Molenheide op 9, 10 en 11 december 2016 
MSV Schijndel organiseert een Indoor Motorcrossevenement in manege De Molenheide op vrijdag 9, zaterdag 10 
en zondag 11 december 2016. Het college heeft vanwege het waarborgen van de veiligheid van de bezoekers, de 
veiligheid van de deelnemers besloten door het plaatsen van verkeersborden van het type E02 van bijlage I van 
het RVV 1990 aan beide zijden van onderstaande wegen en/of wegvakken een stopverbod in te stellen: 
• De Vijverweg, tussen de Oude Molenheide en de Dungensesteeg; 
• De Heikampen, tussen de Molendijk-Noord en de Leemputtenweg. 
En 
door het plaatsen van verkeersborden van het type C02 en C03 van bijlage I van het RVV 1990 op De 
Heikampen, vanaf de Molendijk-Noord tot aan de Vijverweg, richting Vijverweg, eenrichtingsverkeer in te stellen. 
 
Vanwege de afwikkeling en doorstroming van het verkeer en dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de korpschef van het 
regionale politiekorps. 
 
Genoemde maatregelen gelden op: 
• vrijdag 9 december 2016 tussen 15:00 uur en 24:00 uur; 
• zaterdag 10 december 2016 tussen 11:00 uur en 24:00 uur; 
• zondag 11 december 2016 tussen 09:00 en 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. Kijk voor de volledige verkeersmaatregelen in het digitale gemeenteblad op 
www.schijndel.nl. 
 
 


