
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

Spreekuur burgemeester Hans Gaillard

Op woensdag 16 oktober vervalt het spreekuur van 
burgemeester Hans Gaillard.
Een afspraak voor een volgend spreekuur kunt u maken 
via 0499 - 491405 of 
bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl

09-10-2019

Agenda komende periode

Datum  Aanvang  Onderwerp  Voor wie  Waar
16 oktober  Vervalt Spreekuur Hans Gaillard

Laten we zuinig zijn op ’t dorpse!

Ben benieuwd of er in een van de ontwerpvoorstellen repetitieruimte is 
voorzien waar we er vrolijk op los kunnen blazen. 
Zou wel leuk zijn.

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

Er lekker op los blazen in ons nieuwe Dorpshuis?

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

Kom 
ook

23 okt.
Vestzak 

Burgerparticipatie 
in de praktijk 

Sinds het aantreden van de nieuwe 
gemeenteraad en het college van 
burgemeester en wethouders in 
2018 zet onze gemeente vol in op 
burgerparticipatie. 

Meedoen met het besturen van ons 
dorp door inwoners en ondernemers 
kent vele vormen. 
Het afkoppelen van regenwaterafvoer 
van het riool is meedoen. Vallend blad in 
verzamelkorven deponeren is meedoen. 
Afval scheiden is meedoen. Het als 
vrijwilliger regelen van het verkeer bij 
evenement, bardienst draaien bij de 
voetbalclub, zorgen voor de buren en 
de buurt. Het zijn allemaal manieren 
om bij te dragen aan de gemeenschap 
die we samen vormen. 

Meedenken met nieuwe ontwikkelingen zoals een speeltuin, straatinrichting, de locatie 
voor een nieuwe school of andere voorzieningen. Meepraten over aanpassingen van 
verkeersdoorstroming en over verkeersveiligheid. 

In het online magazine Burgerparticipatie in de Praktijk (via https://son-en-breugel.
begrotingsapp.nl/Collegeprogramma) ziet u recente voorbeelden van participeren. Er 
is door velen veel energie en enthousiasme in gestoken. Komend jaar ervaren we 
hoe we begrippen als ‘’samen’’, ‘’draagvlak’’ en ‘’meedenken’’ terugvinden in besluiten 
en in de uitvoering.

Kandidaten gezocht voor de Vrijwilligerspenning: 
aanmelden voor 15 oktober

Elk jaar wordt de Vrijwilligerspenning van de gemeente Son en Breugel aan iemand 
toegekend als blijk van waardering. Dat gebeurt rondom de jaarwisseling en bij 
de tweejaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst. Zowel inwoners als niet-inwoners die 
zich belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap komen in 
aanmerking voor de penning.

Als u iemand kent die hieraan voldoet en u vindt dat hij of zij in het zonnetje gezet 
mag worden, laat het ons weten. Daarbij graag zo duidelijk mogelijk aangeven welke 
activiteiten uw kandidaat verricht of heeft verricht, gedurende welke periode en 
hoeveel tijd daarmee gemoeid is.

Aanmelden
Aanmelden kan schriftelijk, per email of mondeling bij de heer Frans den Hengst, 
telefoon 491491, email: f.denhengst@sonenbreugel.nl. Voor nadere informatie kunt u 
ook bij hem terecht. Let op: Aanmelden kan tot 15 oktober 2019.

Werkzaamheden Ekkersrijt

Om de verkeersveiligheid van de T-splitsing Ekkersrijt 6000 - 
Ekkersrijt 4000 te verbeteren gaan we deze kruising aanpassen. 
Beide dubbele rijstroken, die gescheiden worden door een 
middengeleider, worden aangepast. De dubbele rijstrook 
aan de zuidzijde wordt versmald tot één rijstrook. De 
twee rijstroken aan de noordzijde worden gescheiden 
uitgevoerd. Tijdens de aanpassing van de kruising gaan we  
aan de zuidzijde ook een deel van de asfaltverharding 
vervangen. 
De werkzaamheden hebben we met de directe 
omgeving afgestemd.

Wanneer
De werkzaamheden worden uitgevoerd van 23 oktober tot en met 25 oktober a.s. 

Bereikbaarheid
De werkzaamheden zullen geen belemmering vormen voor het verkeer. Tijdens de 
asfaltwerkzaamheden wordt de dubbele rijstroken teruggebracht tot één rijstrook en 
de snelheid wordt teruggebracht naar 30 km/h.
 
Informatie
Hebt u vragen? Dan kunt u hierover contact opnemen met de heer Jean-Paul de la 
Roij van de afdeling veiligheid en wijkbeheer, telefoonnummer 0499-491491. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de fi rma KWS. Mocht u vragen hebben 
over  de uitvoering dan kunt u contact opnemen met KWS, de heer Van Keppelen, 
telefoonnumer 06- 11109336.

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.
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BEKENDMAKINGEN

Bouwzaken

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
op:
26 september 2019  Afrikalaan 33, 5691 ZH - plaatsen 

dakkapel voorzijde woning 
 (BOUWEN)
02 oktober 2019  Boslaan 53, 5691 CV - herbouwen 

woonhuis (BOUWEN)

Verleende omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning 
verleend voor onderstaande plannen. 
Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:
02 oktober 2019  Hoek Nieuwstraat / Kanaaldijk 

Noord ongenummerd en de 
Bontstraat ongenummerd - 
realiseren appartementen complex 
en 10 rijwoningen (BOUWEN)

02 oktober 2019  Zadellibel 8, kavel G06 - bouwen 
woonhuis (BOUWEN)

03 oktober 2019   Wagenaarlaan 10, 5691 GP - kappen 
van 1 dode Pinus in de voortuin   
(KAPPEN)

Geaccepteerde sloopmeldingen
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de 
onderstaande sloopmeldingen:
27 september 2019  Ekkersrijt 1306, 5692 AH - 

verwijderen asbesthoudende 

materialen (SLOPEN)
03 oktober 2019  Van den Elsenstraat 23, 5694 ND - 

asbestsanering (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.

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.

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

Drugspand in uw wijk?

Ondanks dat we weten dat drugspanden overal voorkomen, 
hopen we toch allemaal dat we ze niet in onze eigen wijk of 
straat tegenkomen. Toch is dat het geval, drugspanden zijn 
vaak dichterbij dan u denkt. Ondanks dat u er in het dagelijks 
leven niet direct last van hebt,  brengen dit soort panden wel 
gevaren met zich mee. Denk aan brandgevaar, giftige stoffen 
en dan hebben we het nog niet over het publiek wat zo’n 
pand aantrekt. 

Hoe herkent u een drugspand?
Criminelen worden steeds creatiever om de aanwezigheid 
van drugspanden te versluieren, in de hoop dat ze niet 
opvallen in de wijk. Toch zijn er wel signalen die duiden op de 
mogelijke aanwezigheid van een drugspand. Hieronder leest 
u een top vijf van signalen:
• Zoete, anijsachtige of chemische geur;
• Condens op de ramen;
• Constant zoemend of brommend geluid;
• Blauwe vaten of jerrycans om het pand;
•  Regelmatig bestelwagens of kleine vrachtwagens bij het pand

Meld Misdaad Anoniem
Heeft u het vermoeden dat er in uw wijk iets niet klopt, maar 
durft u dat niet meteen zelf bij ons te melden?  Ga dan niet 
zelf op pad, maar meldt dit via Meld Misdaad Anoniem. Hier 
kunt u veilig en volledig anoniem melding maken. De politie, 
maar ook gemeenten en andere overheden gaan met de 
meldingen aan de slag. Ga naar www.meldmisdaadanoniem.
nl voor meer informatie.

Informatie
Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, neem dan contact 
op met onze ambtenaar Integrale veiligheid, of met de politie 
via www.politie.nl -> thema drugs -> aantreffen vermoeden 
drugslab.

Militaire oefening

De Koninklijke landmacht heeft een militaire oefening gepland 
van 15 t/m 18 oktober 2019.
De oefening wordt gehouden in het kader van een opleiding 
van militairen voor de Koninklijke Landmacht. Praktisch 
gezien houdt dit in dat de militairen te voet en met boten 
diverse verplaatsingen gaan doen in ons dorp en onderweg 
diverse activiteiten gaan ondernemen, zoals een snelmars 
en een kaartleesoefening. Zij zullen hierbij het doorgaand 
verkeer niet hinderen.

Subsidie voor isolatie

Heb jij je huis geïsoleerd of ga 
jij je huis isoleren? Dan boek 
je klimaatwinst en bespaar je 
energiekosten. Er is nu subsidie die 
isoleren nóg gunstiger maakt. 

Bent u woningeigenaar en heeft u vanaf 15 augustus voor uw 
woning minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen 
uitgevoerd? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen 
huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aan. Dit doet u bij de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via RVO.nl

Ophaalschema 14 oktober t/m 18 oktober 
In de week van maandag 14  t/m vrijdag 18 oktober wordt uw 
GFT, rest, papier 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.

DeAfvalapp! is er voor de computer, 

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

AFVALVERWERKING
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