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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: 14-08-2016 t/m 
22-08-2016 
Binnengekomen aanvragen  
Globale locatie Omschrijving 
Hoofdstraat 45 vervangen van een lichtreclame 
Meierijstraat 8 kappen van een blauwspar en een conifeer 
Wielse Kamp 6 realiseren van een paardebak, poel en verhardingen 

 
 
Verleende vergunningen  
Globale locatie Omschrijving 

Houtstraat 4 verbouwen van een woning 

Nieuwe Molenheide 20 onderhoud/ snoeien van 51 houtopstanden 

 
 
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: Oproep kunst en cultuurweekend Schijndel 
Subkop: Doe mee aan het kunst en cultuurweekend 
 
In het weekend van 4, 5 en 6 november 2016 staat Schijndel in het teken van kunst en cultuur. In dit 
weekend wordt namelijk een groots opgezet kunst- en cultuurweekend georganiseerd. Het weekend 
wordt georganiseerd voor en door de inwoners van Schijndel en is voor jong en oud. De vorige keer dat 
Schijndel op een grootschalige manier in het teken van kunst en cultuur stond was tijdens Schijndel 700 
jaar in 2009. Het hele jaar vonden toen activiteiten plaats. 
 
Het weekend start op vrijdagavond 4 november met een kunst- en cultuurfeest in de vorm van een open podium. Ook 
wordt op deze avond de eerste Schijndelse kunst en cultuurprijs uitgereikt. Eerder dit jaar is op initiatief van de 



gemeenteraad besloten een prijs in te stellen voor een professional en een amateur/vrijwilliger in de kunst. Hierover 
volgt na de zomervakantie meer informatie. 
 
Zaterdag 5 november 2016 staat in het teken van de kleine verrassing. Op verschillende plaatsen in het centrum komen 
bezoekers en het winkelend publiek in aanraking met allerlei kunstdisciplines. Dit kan bijvoorbeeld een optreden van een 
koor of muzikant zijn, maar ook een workshop. De zaterdagavond staat in het teken van mode. 
 
Zondag 6 november 2016 tenslotte wordt een grote open dag. Kunstenaars, verenigingen, culturele centra, etc. worden 
gevraagd de deuren te openen en hun werk of activiteiten te laten zien. Iedereen mag meedoen. 
 
Brainstorm 
Voor de invulling van het kunst- en cultuurweekend is met diverse mensen uit het veld (Phoenix Cultuureducatie, 't 
Spectrum, Docs in the City, Filmclub Schijndel, Elde College, KEG, Heemkundevereniging, Museum Jan Heestershuis) een 
brainstorm gehouden. Tijdens deze enthousiaste brainstorm kwamen leuke ideeën op de tafel. De conclusies 
waren uiteindelijk dat alle activiteiten in één weekend plaats dienen te vinden, het programma zo divers mogelijk moet 
zijn, en voor jong en oud en op verschillende locaties in de gemeente. 
 
Werkgroep 
Voor de organisatie van het weekend is een werkgroep opgericht. De werkgroep roept iedereen op mee te doen aan het 
weekend. Verenigingen, wijkgebouwen, winkels, horeca, kleine groepen en andere organisaties worden gevraagd hierop 
in te haken om er gezamenlijk een geslaagd weekend van te maken. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de leden van de werkgroep: Barbara Brouwer (Phoenix 
Cultuureducatie), Kornelis Lievense (Phoenix Cultuureducatie), Berry Franssen (Cultureel Centrum ’t Spectrum), Willem 
Wouters (Docs in the City), Jacqueline Bijnen (gemeente Schijndel) en Arno van Alebeek (gemeente Schijndel). 
 
Algemene contactgegevens werkgroep 
Telefoon: (073) 544 08 86 of (073) 544 09 80, e-mail: avanalebeek@schijndel.nl of jbijnen@schijndel.nl 
 

Kop: Verkeersbesluit 
Subkop: Parkeerterrein sportcomplex De Dioscuren 
wordt blauwe zone  
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar op maandag 5 september wordt het parkeerterrein van sportcomplex De 
Dioscuren een blauwe zone. De blauwe zone is geldig van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 16:00 uur.  
 

Kop: Uitschrijving basisregistratie personen 
 
O.D. Liszewski, geboren 02-08-1990 
M. Tazint, geboren 06-07-1983 
D. Handolescu, geboren 22-01-1989 
A.J.A. van Bijnen, geboren 07-03-1971 
J. Smit, geboren 15-12-1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


