
Raadhuisplein 1, Son en Breugel
Postbus 8, 5690 AA  Son en Breugel
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:
Bezoekadres:
Rembrandtstraat, tegenover de vijver

 14.00 - 19.00 uur

Maak uw afspraak via: www.sonenbreugel.nl

GEMEENTENIEUWS

MEDEDELINGEN EN BERICHTEN

Gemeenteraadsvergadering donderdag 
31 oktober en donderdag 7 november 2019

Op donderdag 31 oktober, aanvang 20.00 uur, is er 
een vergadering van de gemeenteraad in De Bongerd, 
Asteroidenlaan 2a in Breugel. Deze vergadering wordt 
voortgezet op donderdag 7 november, aanvang 19.00 uur, in 
het Combigebouw, Rooijseweg 1 in Son.

Op 31 oktober begint de raadsvergadering met een opening, 
spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die 
op de agenda staan en op 7 november begint de vergadering 
met een spreekmogelijkheid voor het publiek over 
agendapunt 1 t/m 4 en wordt de vergadering afgesloten met 
een rondvraag.

Agenda 31 oktober, aanvang 20.00 uur
De Bongerd, Asteroidenlaan 2a in Breugel
1. Meerjarenbegroting
2. Belastingverordeningen 2020
3. Tweede bestuursrapportage 2019

Agenda 7 november, aanvang 19.00 uur
Combigebouw, Rooijseweg 1 in Son
Vanaf 19.00 uur
1. Beoordeling uitgaven 2018 raadsfracties
2.  Zienswijze werkprogramma 2020 Metropoolregio 

Eindhoven
3.  Verordening werkgeverscommissie griffi e en benoeming 

leden
4.   Benoeming leden rekenkamercommissie

Vanaf 20.00 uur
5. Meerjarenbegroting 2020 - 2023
6. Belastingverordeningen 2020
7. Tweede bestuursrapportage 2019

Vergaderen op verschillende locaties
Let op: De vergaderingen vinden op verschillende 
vergaderlocaties plaats.

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

Spreekrecht
Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft 
u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de 
vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die 
op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet 
u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffi er. U krijgt 
5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en 
daarna uitdelen aan de aanwezigen.  

Vergadering Jeugdgemeenteraad 
31 oktober 2019

Op 31 oktober a.s. is er 
van 16.00 tot 17.00 uur 
een openbare vergadering 
van de jeugdgemeenteraad 
in de Vijverberg (ingang 
Rembrandstraat).

Agenda
1. Welkom en opening 
2.  Vaststellen actielijst van 22 

augustus 2019 
3. Mededelingen: 
- Duurzaamheidsprijs 2019 (2 jury leden uit groep 8) 
- Uitstapje Omroep Brabant 
4. Stand van zaken werkgroep verkeer rondom scholen 
- Bijlage notulen vergadering 

5. Stand van zaken werkgroep verkeer (algemeen) 
6. Stand van zaken werkgroep voorzieningen 
- Raadsvoorstel ‘hobbelige veldjes’ 
- Raadsvoorstel speelveldje achter de Plus 
7. Rondvraag 
8. Sluiting 

Informatieavond Sloot Gentiaan

Op woensdag 6 november om 19.00 uur organiseren we 
in samenwerking met adviesbureau Kragten een algemene 
informatieavond over de werkzaamheden die in 2020 staan 
gepland voor de slootzone in de wijk De Gentiaan. 
De informatieavond vindt plaats in het combigebouw van 
Veiligheid en Wijkbeheer aan de Rooijseweg 1 (bij de 
brandweerkazerne). 

In het bijzonder de inwoners van wijk De Gentiaan worden 
uitgenodigd om kennis te komen nemen van de plannen. 

Omwonenden denken mee
In het gebied rondom de sloot aan de achterzijde van de 
Oderlaan, Betuwepad, Veluwepad Seinelaan en Weserlaan, 
worden verschillende aanpassingen gedaan. Een groep 
omwonenden heeft het afgelopen jaar intensief meegedacht 
over het aantrekkelijker, veiliger en duurzamer maken van 
hun leefomgeving. Het resultaat van dit bewonersoverleg 
is in februari jl. gepresenteerd aan de raadscommissie 
Grondgebiedszaken en goedgekeurd door de gemeenteraad.

Wolfwinkel: 
Noorderlicht i.p.v. Planetenlaan 1b

Bezoekers van Wolfswinkel die met behulp van een 
navigatiesysteem naar het uitvaartcentrum en de 
begraafplaats rijden, komen regelmatig op het verkeerde 
adres uit: Planetenlaan 1 ipv Planetenlaan 1b. 

Om een einde te maken aan dit probleem heeft het college 
besloten om speciaal voor het uitvaartcentrum en de 
begraafplaats Wolfswinkel een nieuwe straatnaam vastgesteld: 
Noorderlicht. Het adres Planetenlaan 1b komt te vervallen.

Oefening Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht heeft een oefening gepland in Son 
en Breugel in de periode van 4 t/m 15 november 2019.
De oefening wordt gehouden in het kader van training voor 
militairen van de Koninklijke Landmacht. Praktisch gezien 
houdt dit in dat de militairen verkennings-drills te voet en 
bereden gaan beoefenen. Zij zullen hierbij het doorgaand 
verkeer niet hinderen.

Ophaalschema 4 november t/m 8 november
In de week van maandag 4 november  t/m vrijdag 8 november 
wordt uw GFT en PMD opgehaald. Alle ophaaldagen vindt u 
in De Afvalapp! 

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
31 okt 16.00 uur Vergadering Jeugdgemeenteraad openbaar Vijverberg, Rembrandtstraat
31 okt 20.00 uur Vergadering gemeenteraad openbaar De Bongerd, Asteroidenlaan 2a
6 nov  19.00 uur Informatieavond Sloot Gentiaan iedereen Combigebouw, Rooijseweg 1
7 nov 19.00 uur Voortzetting vergadering gemeenteraad openbaar Combigebouw, Rooijseweg 1

AFVALVERWERKING

Bladcampagne en bladkorven 

De herfst is aangebroken en dat betekent dat onze 
bladcampagne weer van start gaat. De wijkteams gaan 
het gevallen blad in de straten en op pleinen inzamelen 
en afvoeren. Dat doen zij met bladblazers en via het 
regelmatig legen van bladkorven.

60 Bladkorven
Vanaf deze week aanstaande plaatsen we weer op 
strategische plaatsen bladkorven. De capaciteit van de 
korven is enkele jaren geleden fl ink opgehoogd naar 
circa 60 plaatsen en op sommige plaatsen worden ook 
extra grote korven geplaatst. Op onze website vindt u 
een kaartje waar ze staan. 60 plaatsen is momenteel het 
maximum. We kunnen verzoeken om meer korven op dit 
moment helaas niet honoreren.

Blij met uw hulp!
In de korven kunt u het gevallen blad verzamelen. Daar 
zijn wij erg blij mee. Dankzij uw hulp zorgen we er met 
elkaar voor dat het herfstblad snel en op de juiste wijze 
wordt afgevoerd.

Alleen blad in de korven
De wijkteams vragen inwoners wel met klem om in de 
korven alleen blad te deponeren. Dus geen snoeihout of 
takken omdat deze de apparatuur beschadigen. 

Groene afvalcontainer en Milieustraat
Om het afvoeren van blad uit de eigen tuin makkelijker 
te maken, blijven we de groene afvalcontainer aan huis 
wekelijks voor u legen. Pas vanaf half december gaat de 
ophaalfrequentie naar tweewekelijks. Raadpleeg voor de 
inzameldata De Afvalapp! 

Snoeihout en bladeren kunt u ook gratis wegbrengen op 
de milieustraat. Groenafval wordt verwerkt tot compost. 
Compost kunt u er overigens het hele jaar door gratis 
ophalen.

Bladblazen  
In de bladcampagne blazen onze wijkteams het blad van 
voet- en fi etspaden naar de straat, waar een en ander wordt 
opgezogen. De planning hiervoor is weersafhankelijk. 
Via de social media laten we weten in welke straten de 
bladblazers actief zullen zijn. 

Dat biedt u de mogelijkheid om vlak ervoor bladeren vast 
naar de straat te vegen en om uw auto te verplaatsen om 
te voorkomen dat deze vuil wordt door dwarrelende stof 
en opspattende bladresten. Het bladblazen geeft namelijk 
enige overlast.
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BEKENDMAKINGEN

Bouwzaken

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
op:
17 oktober 2019  Vechtlaan 32, 5691 HL – plaatsen 

schutting met poort (BOUWEN)
18 oktober 2019  Van Hallstraat 17, 5694 CT – bouwen 

erker + plaatsen 2 dakkapellen 
(BOUWEN)

Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben 
omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. 
Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
21 oktober 2019  Eemshof 7, 5691 PH – plaatsen 

woonwagen (BOUWEN)

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.

Nieuwe straatnaam Noorderlicht
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond 
van de verordening Straatnaamgeving bij besluit van 

22 oktober 2019 de volgende straatnaam is vastgesteld.
voor het adres van begraafplaats/ uitvaartcentrum 
Wolfswinkel, de nieuwe straatnaam: Noorderlicht.

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, locatie 
Vijverberg, tenzij bij het besluit anders wordt vermeld.
De aanvragen voor een omgevingsvergunning liggen 
pas ter inzage vanaf het moment dat er een (concept)
besluit is genomen op de aanvraag.

[kop2]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. 
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