
 
 

KENNISGEVINGEN WEEK 39 – 2016  

 

 

 
Gemeentelijke bekendmakingen in elektronisch gemeenteblad 
Omgevingsvergunningen 
Gevonden en verloren voorwerpen 
Midipoint B.V. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: 18-09-2016 t/m 
25-09-2016 
Binnengekomen aanvragen  
Globale locatie Omschrijving 
Boxtelseweg 16 

Dolfijn 6 

Dr. van 
Beurdenstraat 9 

Europalaan 78 

Hardveld 33 

Landingsweg 11 

Mgr. Bekkersstraat 
171 

Rietstraat 

Veghelsedijk 64 

Veghelsedijk 64 

 

realiseren van een agrarische 
bedrijfsruimte 

veranderen van een inrit 

realiseren van een carport 

bouwen van een woning 

bouwen van een overkapping 

kappen van bomen en herplanten 
nieuwe bomen 

kappen van een boom 

aanleggen van 4 inritten 

bouwen  van een garage/overkapping en 
dierenverblijf 

verbouwen van een boerderij 

 

  
  

 
 



Verleende vergunningen  
Globale locatie Omschrijving 

Europalaan 

Borne 50 

Hoofdstraat 123 

Hendrik van 
Hamontstraat 50 

Pastoor van 
Vroonhovenstraat 6 

 

slopen van een café met bovenwoning 
en bouwen van 4 woningen 

uitbreiden van een melkveebedrijf 

plaatsen van een nieuw  kozijn en het 
aanbrengen van een frans balkon 

bouwen van een garage 

bouwen van een yogacentrum 

 

  

 
Verdagingsbesluiten 
Globale locatie Omschrijving 

Hoeves 7 A maken van een keerwand en het aanleggen van een weegbrug 

 
Opschorten termijn geven beschikking 
Globale locatie Omschrijving 

Kleine Borne 18 bouwen van een woning 

 
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: Gevonden en verloren voorwerpen 
Subkop: Periode 11-09-2016 t/m 25-09-2016 
Voor het overzicht van gevonden en verloren voorwerpen verwijzen wij u naar het elektronisch 
gemeenteblad op www.schijndel.nl. 
 

 
Kop: Midipoint B.V. 
Subkop: nieuwe leverancier Wmo hulpmiddelen 
Medipoint B.V. wordt volgend jaar in de regio Meierij de nieuwe leverancier voor de levering en onderhoud van 
Wmo hulpmiddelen. Het gaat hierbij om onder andere rolstoelen, scootmobielen en driewielfietsen. Het nieuwe 
contract gaat op 1 januari 2017 in voor de gemeenten Sint-Oedenrode, Schijndel, Vught, Heusden, Boxtel, Sint - 
Michielsgestel en Haaren. Vanwege contractuele verplichtingen sluit de gemeente Veghel uiterlijk op 1 april 2017 
aan. Op dit moment levert de firma Welzorg de hulpmiddelen aan de genoemde gemeenten. 
 



Krijgt u binnenkort een hulpmiddel?  
De firma Welzorg levert de aangevraagde hulpmiddelen tot het moment dat het contract eindigt. Voor de 
gemeenten Sint-Oedenrode, Schijndel, Vught, Heusden, Boxtel, Sint - Michielsgestel en Haaren loopt het contract 
met de firma Welzorg af op 31 december 2016. Voor de gemeente Veghel eindigt het contract met de firrna 
Welzorg uiterlijk op 1 april 2017.  
 
Heeft u op dit moment een hulpmiddel van Welzorg?  
De hulpmiddelen van de firma Welzorg die op dit moment in gebruik zijn, worden geleidelijk vervangen door een 
hulpmiddel van de firma Medipoint. Tot die tijd zorgt de huidige leverancier Welzorg voor service en onderhoud. 
Wanneer het hulpmiddel dat geleverd is door Welzorg vervangen moet worden, neemt een medewerker van 
Medipoint contact op met de gebruiker. 
 
Hulpmiddel nodig in 2017?  
Inwoners die in 2017 na het Keukentafelgesprek in aanmerking komen voor een hulpmiddel, worden hierbij 
verder begeleid door de firma Medipoint. 
 
Proces  
Het contract hulpmiddelen en aanverwante diensten is tot stand gekomen via een (verplichte) Europese 
aanbesteding. De Wmo - adviesraden zijn intensief betrokken geweest bij deze aanbesteding.  
 
Over Medipoint 
Medipoint is voor iedereen in Nederland een laagdrempelig aanspreekpunt voor informatie over zorg- en 
welzijnsproducten. Medipoint heeft veel ervaring in samenwerking met gemeenten, zorgverzekeraars en 
thuiszorginstellingen en is goed op de hoogte van ontwikkelingen in de (hulpmiddelen)zorg. Op de website 
www.medipoint.nl vindt u meer informatie. 
 
Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente: 
communicatie@mijngemeentedichtbij.nl / 0411-655911 en initiatiefnemer van de enquête, de heer Tielen, 
pieter.tielen@gmail.com 
 
 

Kop: Wilt u meedenken over afvalinzameling en 
riolering in Meierijstad? 
Vanaf 1 januari 2017 vormen de gemeenten Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel de gemeente Meierijstad. 
Afgelopen juni hebben velen van u de enquête ingevuld over de verbeteringen van het gescheiden inzamelen van 
afval en over het water- en rioleringsbeleid voor de nieuwe gemeente. De resultaten van de enquête zijn bekend. 
Bent u nieuwsgierig en wilt u hier verder over meepraten? 
  
Inwonersavond 
Graag nodigen wij u uit voor een inwonersavond in uw gemeente waar wij de resultaten van de enquête met u 
zullen delen. Op deze avond bieden wij u ook de mogelijkheid om mee te praten over het nieuwe afvalbeleid en 
het gemeentelijk rioleringsplan voor de toekomstige gemeente Meierijstad.  
  
Datum inwonersavond:  5 oktober om 20.00 uur in het Klooster Zijtaart in Veghel  
 
 

Kop: Raadsvergadering    
Subkop: donderdag 29 september 2016 
Donderdag aanstaande is er een 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- 29 september 2016. De stukken zijn ook in te zien in het informatiecentrum. 
 
 
 


