
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 24 oktober 
en donderdag 31 oktober 2019, 20.00 uur

Op donderdag 24 oktober, aanvang 20.00 uur, is er een vergadering van de gemeenteraad 
in het Combigebouw, Rooijseweg 1 in Son. Deze vergadering wordt voortgezet op 
donderdag 31 oktober, aanvang 20.00 uur, in De Bongerd, Asteroidenlaan 2a in Breugel.

Op 24 oktober begint de raadsvergadering met een opening, spreekmogelijkheid voor 
het publiek over onderwerpen die op de agenda staan en op 31 oktober wordt de 
vergadering afgesloten met een rondvraag.

16-10-2019

Agenda komende periode

Datum  Aanvang  Onderwerp  Voor wie  Waar
21 okt 20.00 uur Extra vergadering commissie grondgebiedzaken openbaar Combigebouw, Rooijseweg 1
24 okt 20.00 uur Vergadering gemeenteraad openbaar Combigebouw, Rooijseweg 1
31 okt 20.00 uur Voortzetting vergadering gemeenteraad openbaar De Bongerd, Asteroidenlaan 2a

Laten we zuinig zijn op ’t dorpse!

Ik ben benieuwd of er in een van de ontwerpvoorstellen ruimte is voorzien 
waar we eventueel met ons bandje terecht kunnen. 
Zou wel heel vet zijn.

Ik ga op 23 oktober om 19.00 uur daarom de verschillende ontwerpen zeker 
bekijken in ‘t Vestzak. U komt toch zeker ook!

Een eigen oefenruimte in ons nieuwe Dorpshuis?

23 okt. 19.00 uur in het Vestzak, presentatie 
ontwerpvoorstellen nieuwe Dorpshuis

Kom 
ook

23 okt.
Vestzak 

Agenda 24 oktober
Combigebouw, Rooijseweg 1 in Son
• Meerjarenbegroting 2020 - 2023.
• Belastingverordeningen 2020.
• Tweede bestuursrapportage 2019

Agenda 31 oktober
De Bongerd, Asteroidenlaan 2a 
in Breugel
• Meerjarenbegroting
• Belastingverordeningen 2020.
• Tweede bestuursrapportage 2019

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

Extra commissievergadering 
Grondgebiedzaken

Op maandag 21 oktober, aanvang 20.00, vindt 
in het Combigebouw, Rooijseweg 1 in Son 
een extra commissievergadering plaats van de 
commissie Grondgebiedzaken
De vergadering begint met een 
spreekmogelijkheid voor het publiek over 
onderwerpen die op de agenda staan.

Commissie Grondgebiedzaken 
Datum en tijdstip: maandag 21 oktober 2019, 
20.00 uur
Adres: Combigebouw, Rooijseweg 1 in Son
Agenda:
Ontwikkelingslocaties Kaders als Koers: kaders 
voor de woningbouwprogrammering op 
ontwikkelingslocaties 

Aanvullende informatie over de 
vergaderingen

Openbare vergaderingen
De vergaderingen de gemeenteraad en de 
commissies 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 
en de commissies 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.

Help ons en geef uw mening over het gemeentenieuws

Help ons en geef uw mening over ons Gemeentenieuws. Onderzoeksbureau 
Toponderzoek doet - op ons verzoek - onderzoek onder inwoners naar de 
meningen over ons gemeentenieuws. U kunt via https://enquete.toponderzoek.
com/gemeentenieuwssonenbreugel geheel anoniem uw mening geven. Volgt u ons 
al op Facebook? Want daar kunt u heel eenvoudig op de link naar het onderzoek 
klikken.

Liever op papier
Vragenlijsten op papier liggen voor u klaar bij de balies in onze tijdelijke locatie 
aan de Rembrandtstraat en bij het CMD. U kunt ze ter plekke of thuis (ook geheel 
anoniem) invullen en vervolgens inleveren bij de baliemedewerkers. Zij zorgen 
ervoor dat de resultaten bij het onderzoeksbureau terechtkomen.

Aandacht voor ondermijning in buitengebied

De agrarische sector is een kwetsbare sector. Zeker voor ondernemers die onlangs zijn 
gestopt of willen stoppen. Uit onderzoek blijkt dat 15% van deze ondernemers door 
criminelen is benaderd. Criminelen zijn gefocust op leegstaande stallen en weten deze 
haarfi jn te vinden. 

Steeds vaker worden verhuurders van panden het slachtoffer van oneigenlijk gebruik van 
hun panden. Onder valse voorwendselen huren criminelen een pand om er hennep te telen 
of xtc of andere vormen van synthetische drugs te maken.
De verhuurders lopen dan fl inke risico’s op meerdere fronten. Risico’s van brand, (dreiging 
met) geweld, illegaal aftappen van elektriciteit, schade aan panden etc. liggen op de loer. 

Integrale controles
Om de bewustwording hiervoor te vergroten gaat een team bestaande uit politie, 
brandweer, gemeente en omgevingsdienst op bezoek bij agrariërs in Son en Breugel. We 
doen dit op donderdag 7 en dinsdag 19 november. Het is de bedoeling om op termijn 
zoveel mogelijk bedrijven in het buitengebied te bezoeken. De bezoeken worden niet 
vooraf aangekondigd.

Herkennen van signalen
We praten met ondernemers over het herkennen van signalen van criminaliteit en hoe 
zij die op een veilige manier kunnen melden bij de politie. We maken hen bewust maken 
van de gevaren van onbewust in zee gaan met malafi de huurders. De verhuurder kan 
aansprakelijk worden gesteld, ook als deze nergens van af wist. 

Zelf iets gezien?
Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal. Maar alleen samen kunnen we ondermijning 
stoppen. 

Ziet, hoort, ruikt u onraad? 
Hebt u het gevoel dat er iets 
niet pluis is? Meld het altijd. 
Bel 112 als elke seconde telt 
en 0900-8844 bij geen spoed, 
maar wél politie. 
Melden kan ook anoniem via 
het meldpunt Meld Misdaad 
Anoniem. Bel 0800 -7000.
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AFVALVERWERKING

BEKENDMAKINGEN

Bouwzaken

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
op:
08 oktober 2019  Weserlaan 56, 5691 MJ – wooninitiatief 

voor ouderen (HANDELEN IN 
STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE 
ORDENING)

09 oktober 2019  Roerlaan 2, 5691 HJ – legaliseren 
erfafscheiding (BOUWEN)

09 oktober 2019  Vechtlaan 18, 5691 HL – plaatsen 
tuinhuis (BOUWEN)

Verleende omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders hebben 
omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. 
Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:
09 oktober 2019  Jufferlaan 52, (kavel F12) 5692 WZ – 

bouwen woonhuis (BOUWEN)
10 oktober 2019  Oeverlibel 1 (kavel F05) – bouwen 

woonhuis (BOUWEN)

Ingekomen sloopmelding
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
sloopmelding ontvangen:
04 oktober 2019  Merellaan 2, 5691 VL – asbestsanering 

(SLOPEN)

Geaccepteerde sloopmelding
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de 
onderstaande sloopmelding:
09 oktober 2019  Sonniuswijk 5, 5691 PD – verwijderen 

asbesthoudende dakplaten (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.

Evenementen

Evenementenvergunning intocht Sint Nicolaas
Op 9 oktober 2019 heeft de burgemeester een 
evenementenvergunning verleend voor de intocht van Sint 
Nicolaas
Het evenement vindt plaats op zondag17 november 2019 
tussen 13:00 uur en 16:30 uur.
De aankomst van Sint Nicolaas vindt om 14.00 plaats op de 
kade Kanaaldijk Zuid. Vervolgens gaat Sint Nicolaas met zijn 
gevolg via het centrum naar het Raadhuisplein.
De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing 
verleend van artikel 3 lid 1van de Zondagswet.

Tijdelijke verkeersmaatregelen intocht 
Sint Nicolaas 
Burgemeester en wethouders hebben op 9 oktober 2019 
besloten tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. de 
intocht van Sint Nicolaas die wordt gehouden op zondag 

17 november 2019 aanvangstijd 13:15 uur en eindtijd 
16:30 uur.
De tijdelijke verkeersmaatregelen bestaan uit het tijdelijk 
geheel of gedeeltelijk afsluiten van de volgende wegen :
•  Ekkersrijt 3000, Kanaaldijk-Zuid, Nieuwstraat, Brink, 

Antoon van de Venstraat, Airbornestraat en Raadhuisplein;
•  Na aankomst van Sint Nicolaas bij het gemeentehuis 

kunnen de wegafzettingen worden opgeheven met 
uitzondering van die bij het Raadhuisplein (hoek 
Airbornestraat/Heistraat, Raadhuisplein/Nieuwstraat en 
Raadhuisplein/Taylorstraat); 

Evenementenvergunning 
Carnavalsoptocht 2020
Op 9 oktober 2019 heeft de burgemeester 
een evenementenvergunning verleend voor de 
Carnavalsoptocht 2020.
Het evenement vindt plaats op zondag 23 februari 2020 
tussen 13:00 uur en 16:00 uur.
De carnavalsoptocht vindt plaats op de openbare weg 
vanaf startpunt Evertsenlaan volgens de aangegeven route 
en eindigt op de Nieuwstraat ter hoogte van het Kerkplein 
in het centrum van Son en Breugel.
De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing 
verleend van artikel 3 lid 1van de Zondagswet.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Carnavalsoptocht 2020
Burgemeester en wethouders hebben op 9 oktober 2019 
besloten tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. de 
Carnavalsoptocht dat wordt gehouden op zondag 
23 februari 2020 aanvangstijd 13:00 uur en eindtijd 17:00 
uur.
De tijdelijke verkeersmaatregelen bestaan uit het afsluiten 
van onderstaande wegen;
•  De Evertsenlaan, Sint Hubertuslaan, Van den Elsenstraat, 

Pieter Brueghelplein, Veerstraat, Wilhelminalaan, oostelijk 
gedeelte van de Nieuwstraat tot en met het Kerkplein/ 
Raadhuisplein. De ontbinding van de optocht zal 
plaatsvinden via het weggedeelte Raadhuisplein.

Beleidsregel Wet aanpak Woonoverlast

Op 27 augustus 2019 heeft burgemeester Gaillard de 
beleidsregel Wet aanpak Woonoverlast vastgesteld.

De grondslag van de Wet aanpak Woonoverlast ligt in 
artikel 151d van de Gemeentewet. Deze wet omvat de 
discretionaire bevoegdheid van de burgemeester tot 
toepassing van bestuursdwang in de vorm van het geven 
van een gedragsaanwijzing (uitsluitend) ter bestrijding van 
ernstig woonoverlast voor omwonenden, veroorzaakt door 
(een) bewoner(s) in de nabije omgeving. 
De gemeenteraad heeft bij de herziening van de Algemene 
plaatselijke verordening (APV) in 2018 het artikel inzake 
woonoverlast toegevoegd aan de APV. De toekenning van 
de bevoegdheid zal leiden tot een extra mogelijkheid om 
woonoverlast effectief aan te pakken. 
In de beleidsregels zijn voorwaarden vastgesteld voor 
het opleggen van een bestuurlijke herstelsanctie van de 
gedragsaanwijzing. Een gedragsaanwijzing kan pas worden 
opgelegd als er geen minder ingrijpende en passende 
instrumenten ter beschikking staan of tevergeefs zijn 
toegepast. 

Beleidsregels taaleis en beschut werk

Burgemeester en wethouder hebben in haar vergadering 
van 3 september 2019 twee beleidsregels vastgesteld, de 
beleidsregels taaleis en beschut werk.

De beleidsregels taaleis en beschut werk zijn nieuw en 
gebaseerd op artikel 18b Participatiewet, respectievelijk, 
artikel 10b Participatiewet en moeten voor een meer 
efficiënte uitvoering zorgen.

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.

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.

Wederom een vruchtbare samenwerking 
tijdens handhavingsactie 

Op zaterdag 5 oktober heeft SSiB (samen sterk in Brabant) 
een nieuwe handhavingsactie uitgevoerd in het gehele 
buitengebied van Son en Breugel, Nuenen en Best.  Aan deze 
actie namen deel de gemeenten Son en Breugel, Nuenen en 
Best, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en SSiB. 

En met succes want er zijn o.a. 13 processen-verbaal 
uitgeschreven voor o.a. wildcrossen, het negeren van 
een stopteken, het betreden van verboden terrein, afval 
verbranden en het overtreden van de visserijwet. Ook zijn 
een serieus aantal dumpingen van o.a. auto onderdelen, puin 
en mestopslag geconstateerd. 

Waarom handhavingsacties?
Het buitengebied kent velerlei problemen die zorgen voor 
aantasting van de natuur, de rust verstoren en de leefbaarheid 
en de veiligheid bedreigen. Overtredingen vinden met 
regelmaat plaats. Om de misstanden aan te pakken is er 
goed toezicht nodig. SSiB streeft er naar om het toezicht te 
verbeteren.

Ophaalschema 21 oktober 
t/m 25 oktober 
In de week van maandag 21 t/m 
vrijdag 25 oktober 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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