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Onderwerp 

 

Tijdelijke sluiting 

servicepunten Sint-

Oedenrode en Schijndel 

 

 

 

Beste heer Van Voorst, 

 

Uw vragen van 29 januari 2021 kunnen wij als volgt beantwoorden: 

 

Via een klacht en publicaties in de media is Hart geïnformeerd over de tijdelijke sluiting van de 

gemeentelijke servicepunten in Sint-Oedenrode en Schijndel. Naar aanleiding daarvan heeft de 

fractie de volgende vragen. 

 

1. Hart vond geen aankondiging, melding of verantwoording over de sluiting in de (overigens 

verder zeer uitgebreide, informatieve en dus gewaardeerde) raadsinformatiebrieven met 

betrekking tot COVID-19. Waarom heeft u de gemeenteraad hierover niet via dit of een ander 

kanaal geïnformeerd? 

2. Uit de media begrijpen we dat tot de sluiting is overgegaan om redenen van veiligheid in 

relatie tot COVID-19. Hart zocht contact met de indiener van de klacht, vrijwillig sociaal 

raadsman de heer Ger Brouwer. Hij stelt dat sluiting juist de onveiligheid versterkt. “Kwetsbare 

mensen moeten nu met het openbaar vervoer naar Veghel en dat is onwenselijk.” Wat is uw 

reactie daarop? 

3. Heeft u de lokale samenleving vanuit uzelf, dus niet als reactie op vragen van media of 

anderen, geïnformeerd over de sluiting? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 

4. Klager laat in zijn brief en aan Hart weten dat inwoners niet bezorgde aangetekende post van 

de gemeente persoonlijk in Oss moeten ophalen. Is dat juist? Zo ja, kan dat nou écht niet 

anders? 
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Antwoord: 

1. Hart vond geen aankondiging, melding of verantwoording over de sluiting in de (overigens 

verder zeer uitgebreide, informatieve en dus gewaardeerde) raadsinformatiebrieven met 

betrekking tot COVID-19. Waarom heeft u de gemeenteraad hierover niet via dit of een 

ander kanaal geïnformeerd? 

Dat is een terechte constatering en is achteraf gezien een omissie gebleken. Onze 

welgemeende excuses hiervoor. 

2. Uit de media begrijpen we dat tot de sluiting is overgegaan om redenen van veiligheid in 

relatie tot COVID-19. Hart zocht contact met de indiener van de klacht, vrijwillig sociaal 

raadsman de heer Ger Brouwer. Hij stelt dat sluiting juist de onveiligheid versterkt. 

“Kwetsbare mensen moeten nu met het openbaar vervoer naar Veghel en dat is 

onwenselijk.” Wat is uw reactie daarop? 

In de praktijk merken we dat er minder noodzaak is om een product aan te vragen of af te 

halen. Mensen mogen langer doorrijden met een verlopen rijbewijs en paspoorten worden 

minimaal aangevraagd door de vele reisbeperkingen. Daarnaast is het toegestaan om 

ook met een verlopen identiteitsbewijs een Coronavaccinatie te halen.  

Op de locatie in Veghel werken wij, zoals gewoonlijk, op afspraak. Inwoners die een 

afspraak maken worden door ons telefonisch benaderd om te kijken of het eventueel 

mogelijk is om samen met een medewerker Burgerzaken de vraag digitaal af te handelen. 

Voor vitale producten die urgent zijn kunnen inwoners fysiek terecht in Veghel. Overigens 

blijven we zoveel als mogelijk maatwerk leveren. 

Door de tijdelijke sluiting van ’t Spectrum in Schijndel en het Bestuurscentrum in Sint 

Oedenrode vinden er geen reisbewegingen plaats op en naar die locaties. Daarnaast 

geeft deze interventie ons tevens de mogelijkheid om meer medewerkers vanuit thuis te 

laten werken, zoals in de landelijke richtlijnen wordt gevraagd.  

3. Heeft u de lokale samenleving vanuit uzelf, dus niet als reactie op vragen van media of 

anderen, geïnformeerd over de sluiting? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 

Wij hebben op woensdag 16 december een bericht hierover geplaatst in de Mooi 

Schijndel, Mooi Rooi en Stadskrant Veghel en op 15 december op Facebook, Twitter en 

op de gemeentelijke website. In dit bericht hebben wij opgenomen dat onze 

nevenvestigingen gesloten zijn van 16 december tot 19 januari ivm verscherpte 

maatregelen ivm coronavirus. Daarna heeft opschorting plaatsgevonden van genoemde 

data aan de hand van de telkens verlengde maatregelen vanuit de overheid. 

4. Klager laat in zijn brief en aan Hart weten dat inwoners niet bezorgde aangetekende post 

van de gemeente persoonlijk in Oss moeten ophalen. Is dat juist? Zo ja, kan dat nou écht 

niet anders? 

Dat is niet juist. Onze regionale post wordt bezorgd door De Postbode, dit is 

postbezorging door een sociale werkvoorziening. 

Bij aangetekende poststukken die niet bezorgbaar zijn, krijgen mensen een kaartje waarin 

gevraagd wordt telefonisch contact op te nemen met De Postbode in Oss voor een 

nieuwe bezorgafspraak, op wens van de inwoner. Klanten kunnen zelf aangeven wanneer 

zij de aangetekende post alsnog bezorgd wil hebben. Post hoeft dus niet opgehaald te 

worden in Oss, mensen hoeven alleen te bellen met De Postbode in Oss. 

Als mensen binnen 14 dagen niet gebeld hebben met De Postbode in Oss, wordt het 

poststuk teruggestuurd naar onze gemeente. 

Postbezorging en pakketjes met overige bestemmingen worden niet verzorgd door De 

Postbode, maar bezorgd door Post.NL,  zij verzorgen tevens de bezorging naar postbus- 

en antwoordnummers. 
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Als Post.NL aangetekende poststukken na 2 keer niet kan bezorgen bij de klant, laten zij 

een kaartje achter bij welk Post.NL-punt het poststuk opgehaald kan worden. 

Werkatelier Toegang kijkt vooraf bij welke klanten het aan te bevelen is om post direct te 

laten bezorgen door Post.NL. Deze stukken worden door hen voorzien van een andere 

kleur sticker waardoor deze post wordt bezorgd door Post.NL i.p.v. door De Postbode. 

Hierdoor wordt eventuele miscommunicatie voorkomen rondom het bellen voor een 

nieuwe bezorgafspraak. Het betreft hier voornamelijk poststukken voor de doelgroep 

statushouders. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad 

De secretaris,    De burgemeester, 

 

    , 

 

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA  ir. C.H.C. van Rooij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




