
Raadhuisplein 1, Son en Breugel
Postbus 8, 5690 AA  Son en Breugel
Raadhuisplein 1, Son
telefoon: (0499) 491491
gemeente@sonenbreugel.nl
www.sonenbreugel.nl 

Milieustraat:
Ekkersrijt 7110
telefoon: (0499) 476 508
Openingstijden milieustraat:
Maandag, woensdag, vrijdag: 13.00 - 17.00 
Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur

Telefonisch bereikbaar:
Maandag en donderdag: 8.30 - 19.00 uur
Dinsdag en woensdag: 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag: 8.30 - 12.30 uur  

Bezoektijden gemeentehuis:
Altijd met een afspraak.
Maandag t/m vrijdag:   9.00 - 12.30 uur
Maandag en donderdag: 14.00 - 19.00 uur

Maak uw afspraak via: www.sonenbreugel.nl
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MEDEDELINGEN EN BERICHTEN

Extra Commissievergadering 
Grondgebiedzaken

Volgende week is er een extra commissievergadering 
in het gemeentehuis. De vergadering begint met een 
spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die 
op de agenda staan.

Commissie Grondgebiedzaken
Data en tijdstip: maandag 10 december 2018, 20.00 uur 
Agenda: 
• Bouw-/technisch onderzoek kerkgebouw
• Aanvullend krediet planvorming Centrum Son / dorpshuis

Openbare vergadering
De commissievergadering is openbaar. U kunt de stukken 
die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op 
www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, 
Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Wadi Antoon van de Venstraat aangelegd 

Ter voorkoming van wateroverlast in de Antoon van de 
Venstraat heeft de gemeente op het aanpalende terrein 
van Zonhove een wadi aangelegd. Zonhove heeft hiervoor 
terrein ter beschikking gesteld.

Wateroverlast
Door het aanhoudende droge weer in zomer en najaar 
zouden we bijna vergeten dat de Antoon van de Venstraat 
regelmatig kampt met wateroverlast. Bij extreme of langdurige 
regenbuien blijft er over een langere periode water op straat 
staan. Diverse maatregelen, waaronder extra kolken, hebben 
tot nu toe niet voor een afdoende oplossing gezorgd.

Geheurterbij
In juli besprak een delegatie van de buurtvereniging 
“Geheurterbij” met de gemeente om samen op zoek te gaan 
naar een oplossing. Deze kan gevonden worden als bewoners 
van deze straat én de gemeente maatregelen nemen. 
De gemeente realiseert een wadi op het terrein van Zonhove. 
Van de bewoners wordt verwacht dat zij regenwater van 
daken en verhardingen in de eigen tuinen opvangen. 

Overtollig water kan via de buis van de straat naar de lager 
geleden wadi stromen

Wadi
De wadi is inmiddels aangelegd. Het laagste punt van de 
Antoon van de Venstraat ligt bij de ingang van Zonhove. 
Daar is de wadi (regenwaterbuffer) in overleg met Zonhove 
gerealiseerd. De wadi is een verlaging waarin water bij 
extreme buien naar toe kan stromen en tijdelijk worden 
opgevangen. 

Afkoppelen
Twee vertegenwoordigers van Geheurterbij gaven aan dat zij 
de achterzijde van hun woningen al hebben afgekoppeld en 
hun buurtgenoten gaan aansporen dat ook te doen. 
De daken en tuinterrassen wateren bij hen al af in de eigen 
achtertuinen. Als een groot deel van de straat hetzelfde doet, 
vooral de woningen aan de zuidzijde, zijn al de maatregelen 
samen afdoende om het regenwater bij hevige regenbuien af 
te voeren. 
Voor het afkoppelen van de regenwaterafvoer in eigen 
tuin stelt de gemeente een subsidie van €300 per woning 
beschikbaar.

Herstelwerkzaamheden kruising Ekkersrijt 
600-10.000

Op woensdag 5 en donderdag 6 december zijn herstel-
werkzaamheden gepland aan zes rioolputten(putafdekking) 
op de kruising Ekkersrijt 6000-10000. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd onder begeleiding van verkeersregelaars. 
Het verkeer kan beperkte hinder ondervinden van de 
werkzaamheden.

Heroverweging Breugel Bruist!

In een open discussie met de commissies Grondgebiedzaken 
en Burgerzaken hebben we gesproken over de voortzetting 
van Breugel Bruist! In dit overleg is duidelijk geworden welke 
varianten de voorkeur hebben van de commissies. Nu kunnen 
we de plannen verder uitwerken.

Voorstel uitvoering
De voorkeursuitgangspunten verwerken we in een voorstel. 
Dat voorstel gaan we opstellen nadat we overleg hebben 
gevoerd met de direct belanghebbenden, in het bijzonder 
De Boerderij, De Bongerd, het Schoolbestuur van PlatOO 
en Woonstichting ’thuis. Belangrijke aandachtspunten daarbij 
zijn de bomenstrook, het burgerinitiatief pétanquehal en het 
parkeren.

Locaties
De commissies bevestigen wat in het coalitieakkoord is 
beschreven over de positie van De Boerderij en De Bongerd. 
Deze blijven wat hen betreft op de huidige plaats staan. Dit 
heeft ook gevolgen voor de locatie van de school. 

De Boerderij
De gewenste renovatie van De Boerderij kan worden 
opgepakt omdat dit onafhankelijk is van de totale uitwerking 
van het plan. Tenzij het nadrukkelijk samenhangt met de 
eventuele komst van een pétanquehal. Dat is op dit moment 
nog niet duidelijk. Hierover gaan we in gesprek.
 
De Bongerd
Nu de locatie vast staat moeten we bekijken wat de fi nanciële 
gevolgen zijn van een mogelijke tijdelijke huisvesting. 

De commissie heeft gevraagd de grootte van De Bongerd 
opnieuw te toetsen. Hiervoor gebruiken we het onderzoek 
dat eerder heeft plaatsgevonden.

Basisschool
PlatOO heeft tijdens de inspraak op de commissievergadering 
aangegeven zelf plannen te maken voor haar twee scholen 
in Breugel (De Krommenhoek en De Regenboog). Hun plan 
zal medio 2019 bekend zijn. Daarmee kan in het kader van 
Breugel Bruist! bezien worden wat er gedaan moet worden 
om het plan te realiseren. De commissies geven aan binnen 
hun bevoegdheden een besluit daarover te nemen. 

Woningen 
De eventueel te bouwen woningen staan in relatie met de 
uitvoering van de school, De Bongerd en de gewenste mate 
van behoud van het groen. We gaan primair uit van bouw in 
het centrum. 

Groen
Zowel het toevoegen van een pétanquehal als het 
maximaliseren van de sporthal kan gevolgen hebben voor 
de bomenstrook tussen Emté/COOP en De Bongerd. De 
commissie adviseert om het huidige bosje te revitaliseren (op 
te knappen) en voor een groot deel te behouden in het plan.

Planning 2019
In de eerste helft van 2019 maken we de plannen en bespreken 
we ze met de direct belanghebbenden (de partners binnen 
het centrum). Daarna worden de plannen breder gedeeld met 
de overige belanghebbenden. Medio 2019 is de besluitvoering 
over het uitvoeringsprogramma waarna een begin gemaakt 
kan worden met de uitvoering. In het proces wordt rekening 
gehouden met het wijzigen van bestemmingsplannen.

Ophaalschema 10 december t/m 
14 december 2018
In de week van 10  t/m 14 december wordt uw GFT, Rest, 
papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in 
DeAfvalApp! 

Zet uw afval voor 7.30 uur aan de straat!
De afvalophalers starten hun routes om 7.30 uur. Zij rijden in 
principe een standaardroute. Het kan echter gebeuren dat zij 
van hun standaardroute (moeten) afwijken en dat het tijdstip 
van ophalen wisselt. Als u zorgt dat uw afval voor 7.30 uur 
aan de straat staat, ondervindt u hier geen hinder van.

GFT wordt in de winter tweewekelijks
opgehaald 
Ieder jaar in de winterperiode (3 december 2018 t/m 
maart 2019) schakelen we met GFT (groene bak) over naar 
tweewekelijks ophalen. In de winter is er immers minder 
groente-, fruit- en tuinafval. Daardoor is tweewekelijkse 
ophalen voldoende. 
De exacte ophaaldagen vindt u in De Afvalapp! 

Sluitingstijden Milieustraat
De Milieustraat sluit op de volgende dagen om 16.00 uur:
•  Woensdag 5 december (sinterklaasavond), het “Happy 
Hour” komt te vervallen

•  Maandag 24 december (kerstavond)
•  Maandag 31 december (oudjaarsavond)
De Milieustraat is op deze dagen geopend van 13.00 tot 
16.00 uur.

Op de hoogte via DeAfvalApp!
DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele 
telefoon en geeft steeds actuele 
data voor het aan huis ophalen 
van restafval, GFT, PMD en oud 
papier. 

Kijk op onze website bij ‘Alles 
over afval bekijken’ voor meer 
informatie. Of download de app. 
in de Play- of Appstore.
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Agenda komende periode

Datum  Aanvang  Onderwerp  Voor wie  Waar
3 dec 20.00 uur Vervolg commissie grondgebiedzaken Openbaar Raadzaal
10 dec 20.00 Extra commissie grondgebiedzaken Openbaar  Raadzaal 

over afval bekijken’ voor meer 
informatie. Of download de app. 

AFVALVERWERKING
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BEKENDMAKINGEN

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
op:
22 november 2018  Ekkersrijt 2066, 5692 BA - plaatsen 

omvormers op maaiveld t.b.v. 
de zonnepanelen op het dakvlak 
(BOUWEN)

28 november 2018  Van Schendelstraat 7, 5691 XG - 
verbouwen woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter 
inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders hebben 
omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. 
Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:
26 november 2018  Amerikalaan 69, 5691 KC - 

legaliseren hekwerk (BOUWEN)
27 november 2018  Boslaan 2, 5691 CW - plaatsen 

dakkapel op een bijgebouw 
 (BOUWEN)
27 november 2018   Groenstrook Dopperlaan t.h.v. 

huisnummer 7, 5691 GS - 
 kappen van 1 eik (KAPPEN)

Besluit verlengen beslistermijn
omgevingsvergunning
Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning 
is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:
28 november 2018  Ekkersrijt 3102, 5692 CC - Oprichten 

logistiek centrum

Ingekomen sloopmelding
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
sloopmelding ontvangen:
26 november 2018  Panterlaan 5, 5691 GD - slopen 

woonhuis (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden 
ingediend. 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam
Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. 
Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen 
verzoeken wij u om contact op te nemen met een van 
onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling 
Veiligheid en Wijkbeheer.

Maatwerkvoorschriften Rhenus 
Contract Logistics

Burgemeester en wethouders, gelet op artikel 1.9 van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer, maken bekend dat 
maatwerkvoorschriften zijn vastgesteld en gelet op artikel 
1.8 van het Activiteitenbesluit juncto artikel 8.40a van de 
Wet milieubeheer dat een besluit van gelijkwaardigheid van 
andere maatregelen is genomen ten aanzien van:
Rhenus Contract Logistics B.V., Ekkersrijt 2060a te Son en 
Breugel, het betreft een opslag- en distributiebedrijf.

De maatwerkvoorschriften gaat over een nadere 
invulling of aanvulling van de voorschriften van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer in het belang van de 
bescherming van het milieu en hebben betrekking op de 
opslag van gevaarlijke stoffen.
Als u de beschikking in wilt zien, kunt u daarvoor een 
afspraak maken met de heer H. Verhoeven, 088-3690278.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Wilt u bezwaar maken en heeft u een spoedeisend belang? 
Het bezwaarschrift houdt het in werking treden van de 
beschikking niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift 
de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige 
voorziening te treffen. 
Dit verzoek dient u te richten aan de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het verzoek dient 
vergezeld te gaan met een afschrift van het bezwaarschrift. 
De beschikking treedt niet in werking voordat op het 
verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Wilt u een besluit inzien en/of bent u 
het niet eens met een besluit?

Ter inzage
Alle genoemde besluiten liggen zes weken ter inzage bij 
de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis, tenzij 
bij het besluit anders wordt vermeld.

Bent u het niet eens met een besluit?
Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u 
hiertegen een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 
5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift 
ook afgeven in het gemeentehuis of digitaal indienen via 
onze website met DigiD. 

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken 
nadat het besluit bekend is gemaakt (verzonden of 
uitgereikt) aan de belanghebbenden.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook 
een voorlopige voorziening aanvragen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, 
Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt 
uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de 
website www.rechtspraak.nl .

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:
• de handtekening van de indiener
• de dagtekening / datum van ondertekening
• de naam en het adres van de indiener
•  een omschrijving van het besluit waartegen het 

bezwaar gericht is
• de reden waarom u het niet eens bent met het besluit

Als u het niet eens bent met een 
evenementenvergunning of drank - en horecavergunning, 
dan kunt u het bezwaarschrift indienen bij de 
burgemeester in plaats van bij het college van 
burgemeester en wethouders.

Onderzoek ‘Beleving van de leefomgeving 
2018’ is gestart

Deze week is het belevingsonderzoek voor omwonenden 
van vliegveld Eindhoven gestart. Heeft u ook een uitnodiging 
ontvangen? Doe mee! Ga naar www.mijnwoonomgeving.nl en 
vul uw inlogcode in. U kunt ook de meegestuurde papieren 
vragenlijst invullen en opsturen in de antwoordenvelop. 

GGD Brabant-Zuidoost
Met het onderzoek wil de GGD Brabant-Zuidoost in kaart 
brengen hoe mensen in de (wijde) omgeving van vliegveld 
Eindhoven hun woonomgeving beleven en of ze zich zorgen 
maken over de invloed van de woonomgeving op hun 
gezondheid. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht 
van dhr. Pieter van Geel, de onafhankelijke verkenner van 
‘Proefcasus Eindhoven Airport’.

6300 omwonenden
Voor het onderzoek ontvangen 6.300 omwonenden van 
19 jaar en ouder een vragenlijst. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd in Eindhoven (bepaalde wijken), Veldhoven, Waalre, 
Eersel, Bergeijk (alleen kern Riethoven), Oirschot, Best, Son 
en Breugel, Sint-Oedenrode en Nuenen. Het onderzoek 
is een vervolg op de in 2012, 2014 en 2016 gehouden 
belevingsonderzoeken onder omwonenden van vliegveld 
Eindhoven.

De resultaten van het belevingsonderzoek zijn in het voorjaar 
van 2019 te raadplegen via de website van de GGD Brabant-
Zuidoost.

Meer informatie
Op www.mijnwoonomgeving.nl vindt u meer informatie over 
het onderzoek.  Als u vragen heeft kunt u contact opnemen 
met de helpdesk: 
Telefoon: 0800-020 08 23
E-mail: mijnwoonomgeving@desan.nl
U kunt ook mailen naar onderzoek@ggdbzo.nl. 

De hekken bij de voormalige kerk zijn voorzien van kleurrijke doeken.
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