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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: 28-08-2016 t/m 
05-09-2016 
Binnengekomen aanvragen  
Globale locatie Omschrijving 
Eekelhof 38 uitbreiden van een woning 
Gasthuisstraat 25 kappen van twee berken 
Mauritsstraat 21 plaatsen van containers/keten en opslag materialen 

 
 
Verleende vergunningen  
Globale locatie Omschrijving 

Veghelsedijk 64 realiseren van een toegangsdam 

Meierijstraat 8 kappen van een blauwspar en een conifeer 

 
 
Ontvangen sloopmeldingen 
Globale locatie Omschrijving 

 
 
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: Presidium  
Subkop: Donderdag 8 september 2016 
 



Op donderdag 8 september a.s. is er een openbare vergadering van het presidium. De vergadering is in de 
ronde kamer van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur. 
 
Vergaderstukken 
De stukken zijn te vinden op www.schijndel.nl. Zie bestuur en organisatie-bestuurlijke stukken-presidium  
8 januari 2016.  De stukken zijn ook in te zien bij het informatiecentrum in het gemeentehuis.   
 
Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie (tel. 54 40 852 of e-mail griffie@schijndel.nl). 
 
 

Kop: Raadsvergadering  
Subkop: Donderdag 15 september 2016 
 
Op donderdag 15 september aanstaande is er een extra openbare vergaderingen van de gemeenteraad.  
De vergadering is in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.  
 
Vergaderstukken 
De stukken zijn te vinden op www.schijndel.nl – Bestuur en organisatie- bestuurlijke stukken-gemeenteraad- 15 
september 2016. De stukken zijn ook in te zien in het informatiecentrum. 
 
 

Kop: Vergadering auditcommissie  
Subkop: Woensdag 14 september 

 
Op woensdag 14 september 2016 is er een openbare vergadering van de auditcommissie. De vergadering is 
in de Trouwzaal van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur.  
 
Vergaderstukken 
De stukken zijn te vinden op www.schijndel.nl. Zie Bestuur en organisatie - bestuurlijke stukken – 
auditcommissie.  
 
Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie (tel. 54 40 852 of e-mail griffie@schijndel.nl). 
 
 

Kop: Tijdelijke verkeersmaatregelen  
Subkop: Feestelijke opening dorpsplein Wijbosch 
 
De reconstructie van de Wijbosscheweg, vanaf de Structuurweg, en Eerdsebaan is afgerond. Het nieuwe 
dorpsplein is ingericht. 
 
Ter gelegenheid hiervan organiseert de Dorpsraad Wijbosch op zondag 18 september een feestelijke opening van 
het nieuwe Dorpsplein Wijbosch. De festiviteiten vinden plaats op een gedeelte van het dorpsplein en een 
gedeelte van de Kerkstraat, het gedeelte tussen de Wijbosscheweg en Mgr. van de Venstraat. De feestelijke 



opening en verdere festiviteiten vinden plaats op zondag 18 september 2016 van 15:00 uur tot 24:00 uur. Op 
zaterdag 17 september worden de tenten en dergelijke opgebouwd. Op maandag 19 september worden die weer 
afgebroken. 
 
Geldigheid verkeersmaatregel 
Van zaterdag 17 september 2016 08:00 uur tot en met maandag 19 september 2016 18:00 uur, of zoveel langer 
of korter dan nodig is voor het waarborgen van de verkeersveiligheid, wordt het gedeelte van het Dorsplein 
Wijbosch en een gedeelte van de Kerkstraat, gelegen tussen Wijbosscheweg en Mgr. van de Venstraat afgesloten 
voor alle verkeer uitgezonderd voetgangers. 
 
 

Kop: Verkeersbesluit  
Subkop: Stopverbod Jos van de Schoorstraat 
 
In de Jos van Schoorstraat, aan de zijde tegenover het appartementencomplex,  wordt een verbod tot stilstaan 
ingesteld gedurende de hierna genoemde dagen en tijden. Er worden verkeersborden voorzien van een onderbord 
met de tekst “ma t/m vr 08:00 – 16:00 h” geplaatst. 
  
Geldigheid en uitvoering verkeersmaatregel 
Dit verkeersbesluit betekent een beperking op het gebruik van de openbare ruimte. Daarom is het een besluit als 
beschreven in artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994. Besluiten van deze aard treden normaliter in werking 
zes weken na bekendmaking. Om alle belanghebbenden een goed beeld te geven van deze verkeersmaatregel, 
wordt deze direct na bekendmaking in werking gesteld. 
 
Bezwaar 
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking een 
bezwaarschrift indienen. Dit richt u aan burgemeester en wethouders van Schijndel, Postbus 5, 5480 AA Schijndel. 
 

Kop: Uitschrijving personen basisregistratie  

De onderstaande persoon wordt uitgeschreven uit de basisregistratie personen: 
Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) K. Podsiadło, geboren 21-10-1985. 
 
 
 
 
 
 


