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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: 09-10-2016 t/m 
17-10-2016 
Binnengekomen aanvragen  
Globale locatie Omschrijving 
Gemondseweg 51 

Klaverwei 28 

Mauritsstraat 15 

Vicaris Aertsweg 1 

Zwembadweg 8 
 

kappen van 1 kastanjeboom 

aanleggen van een inrit 

plaatsen van opslagcontainers 

wijzigen van de gevel van een kantoorgebouw 

plaatsen van een LED scherm 
 

  
  

 
 
Verleende vergunningen  
Globale locatie Omschrijving 
Van 
Leeuwenhoekweg 
21 

 

 

gedeeltelijk slopen en herbouwen  van een bedrijfsruiimte 

  

 
 
Ontvangen sloopmeldingen 
Globale locatie Omschrijving 

Putsteeg 95 aanleggen van een extra inrit  
 



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 Meierijstad 
Subkop: Kennisgeving proces-verbaal 
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 23 november 2016 te houden verkiezing 
van de leden van de raad voor de gemeente Meierijstad maakt bekend, dat de op vrijdag 14 oktober 2016 
door het centraal stembureau geldige verklaarde kandidatenlijsten ingevolge het bepaalde in artikel I 17 van 
de Kieswet, voor een ieder ter inzage zijn gelegd bij KlantContactCentrum, Stadhuisplein 1. 
 

Kop: Zwembad de Molen Hey 
Subkop: Geen recreatief zwemmen 
Op woensdag 19 oktober is het van 14.00 tot 16.00 uur geen recreatief zwemmen in Zwembad De Molen 
Hey in verband met diplomazwemmen. De zwemlessen gaan gewoon door met uitzondering van groepje 5, 
B 
en C. 
 

Subkop: Aangepaste openingstijden 
herfstvakantie 
De herfstvakantie van 2016 komt in zicht en dan gelden er aangepaste openingstijden in Zwembad De 
Molen Hey. De aangepaste openingstijden gelden van zaterdag 22 tot en met zondag 30 oktober. Tot en 
met vrijdag 28 oktober vervallen alle zwemlessen en doelgroepslessen, behalve Fifty fit. De openingstijden 
zijn per dag verschillend, dus kijk goed op welke datum je wilt komen zwemmen! 
 

Kop: Verkeersbesluit 
Subkop: Gehandicaptenparkeerplaats Deken 
Baekersstraat 19 
Vanwege de fysieke toestand van de bewoner van het pand Deken Baekersstraat 19 is het noodzakelijk dat het 
voertuig dat de betrokkene bestuurt op korte afstand van de woning kan worden geplaatst. Door het plaatsen 
van een verkeersbord en het aanbrengen van markeringen, op de parkeerstrook voor de woning Deken 
Baekersstraat 19 de parkeerruimte te reserveren voor het parkeren van een voertuig, gebruikt voor het vervoer 
van een gehandicapte en, door het aanbrengen van een kenteken, het gebruik van deze 
gehandicaptenparkeerplaats te reserveren voor het voertuig van de gehandicapte bewoner van het pand Deken 
Baekersstraat 19. 
 
Geldigheid	verkeersmaatregel	
Dit verkeersbesluit betekent een beperking op het gebruik van de parkeerruimte. Daarom is het een besluit als 
beschreven in artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994. Besluiten van deze aard treden normaliter in 
werking zes weken nadat publicatie heeft plaatsgevonden. Omdat de parkeerplaats per direct noodzakelijk is 
wordt hiervan afgeweken. De parkeerplaats zal op korte termijn ter beschikking worden gesteld aan de 
aanvrager. 
 
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: Maaien watergangen en bermsloten 
Subkop: Beperkte overlast voor verkeer 
 
 
Het college van B en W heeft een beleid voor het maaien van watergangen vastgesteld. Samengevat 
betekent het beleid dat de gemeente: 
• sloten, grachten en waterlopen elk jaar maait; 
• bermsloten eens per twee jaar maait. 
 
De sloten langs de Structuurweg, Steeg, Boschweg en diverse sloten binnen de bebouwde kom hebben een 
functie in de afvoer van regenwater. Om dit te garanderen maait de gemeente deze sloten eenmaal per 
jaar. Ook de sloten rondom de sportparken maait de gemeente eenmaal per jaar. Dit is noodzakelijk voor 
de goede werking van de drainage onder de sportvelden. Op grond van de keuren van de waterschappen is 
het jaarlijks maaien van de waterlopen verplicht.  
 
Samen verantwoordelijk voor maaien bermsloten 
Het onderhoud van de bermsloten is een gezamenlijke verplichting voor de gemeente en de aanliggende 
eigenaren. De gemeente maait eenmaal per twee jaar de bermsloten. Indien een aanliggende eigenaar 
vindt dat de bermsloten jaarlijks moeten worden gemaaid, dient hij de tweede maaibeurt zelf uit te (laten) 
voeren. Die eigenaar dient zelf ook voor de afvoer en verwerking van het maaisel te zorgen. 
 
Uitvoering maaien bermsloten 
Voor het maaien van de bermsloten is de gemeente in twee delen opgedeeld, zodat jaarlijks ongeveer 
eenzelfde hoeveelheid sloten wordt gemaaid. Vorig jaar heeft de gemeente de bermsloten in het oostelijke 
deel van de gemeente gemaaid. Dit jaar maait de gemeente de bermsloten in het westelijke deel van de 
gemeente. Het betreft het gebied tussen de Molendijk-Noord en de Rooiseweg.  
 
Op te graven bermsloten 
Indien een aanliggende eigenaar wenst dat de bermsloot wordt opgegraven (bijvoorbeeld in verband met 
de drooglegging van zijn perceel), dan is daar toestemming van de gemeente voor nodig. In overleg met 
de gemeente kan de aanliggende eigenaar deze werkzaamheden zelf uitvoeren, waarbij hij in ieder geval 
de uitkomende grond zelf dient te ontvangen, te verwerken en af te voeren. 
 
Beheer en onderhoud van duikers en overkluizingen 
Het beheer en onderhoud van duikers en overkluizingen in bermsloten is voor rekening van de aanliggende 
eigenaren. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van duikers onder de openbare 
wegen. 
 
Beheer en onderhoud van bomen met voorpootrecht 
De eigenaren van bomen met voorpootrecht wordt verzocht om de bomen tijdig op te schonen en te 
snoeien, zodat de overlast voor de aannemer geminimaliseerd wordt.   
 
Overlast weggebruikers 
In de periode september tot en met december worden deze werkzaamheden uitgevoerd. Dit gebeurt met 
machines die mogelijk gedeeltelijk op de rijbanen manoeuvreren. Hierdoor kan er een beperkte overlast 
ontstaan voor het verkeer. 
 

Kop: Themabijeenkomsten 



Subkop: ‘Dementie’ een ander leven 
 
Dementie is een ingrijpende ziekte en heeft een grote impact op uw leven. Als u zelf dementie hebt, maar 
ook als uw naaste dementie heeft.  
• Hoe kunt u het beste omgaan met dementie en het dagelijks leven zo prettig mogelijk vormgeven? 
• Wat is dementie en wat betekent dit voor de persoon zelf en zijn omgeving?  
 
Een  bijeenkomst  die u  inzicht geeft  in dementie, maar waar u  terecht kunt  met signalen, vragen en 
problemen. Het Sociaal Wijkteam zal samen met de case manager dementie u graag te woord staan.  
Om u te ondersteunen organi¬seert het Sociaal Wijkteam samen met de Woonservicepunten in Schijndel  
themabijeenkomsten. 
 
Wanneer: 31 oktober 2016 
Tijdstip: 10.00-11.30 
Waar: Woonservice Zuid 'de Vink'  Hoevenbraaksestraat 28 Schijndel 
  
 

Kop: Gevonden en verloren voorwerpen 
Voor het overzicht van gevonden en verloren voorwerpen verwijzen wij u naar het elektronisch 
gemeenteblad op www.schijndel.nl  
 
 
 
 


