
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

NB: de begrotingsbehandeling is een week 
opgeschoven

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.

Extra commissievergadering 
Burgerzaken

Op dinsdag 29 oktober, aanvang 18.30 uur, 
vindt in het voormalige scouttinggebouw, 
Sint Genovevastraat 35 in Breugel een extra 
commissievergadering plaats van de commissie 
Burgerzaken.
De vergadering begint met een 
spreekmogelijkheid voor het publiek over 
onderwerpen die op de agenda staan.

Commissie Burgerzaken 
Datum en tijdstip: dinsdag 29 oktober 2019, 
aanvang 18.30 uur
Adres: voormalige scouttinggebouw, 
Sint Genovevastraat 35 in Breugel
Agenda:
Monitor Sociaal Domein 

Aanvullende informatie over de 
vergaderingen

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

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.

Ophaalschema 28 oktober 
t/m 1 november
In de week van maandag 28 oktober t/m 
vrijdag 1 november wordt uw GFT, 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.

23-10-2019

Agenda komende periode

Datum  Aanvang  Onderwerp  Voor wie  Waar
24 okt Vervalt Vergadering gemeenteraad
29 okt 18.30 uur  Commissie Burgerzaken openbaar voormalige scouttinggebouw, Sint Genovevastraat 35
31 okt 20.00 uur Vergadering gemeenteraad openbaar De Bongerd, Asteroidenlaan 2a
7 nov 19.00 uur Voortzetting vergadering gemeenteraad openbaar Combigebouw, Rooijseweg 1

AFVALVERWERKING

Laten we zuinig zijn op ’t dorpse!

Ik ben benieuwd of daarvoor ruimte geïntegreerd is in de ontwerpvoorstellen 
voor ons nieuwe Dorpshuis. Dan hoor ik straks bij de vaste bezoekers. Altijd 
gezellig toch?

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

Een seniorensoos in ons nieuwe dorpshuis?

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

Kom 
ook

23 okt.
Vestzak 



GEMEENTENIEUWS
vervolg

Officiële publicatie van de gemeente Son en Breugel

GEMEENTENIEUWS
vervolg

Officiële publicatie van de gemeente Son en Breugel

23-10-2019

BEKENDMAKINGEN

Bouwzaken

Verleende omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders hebben 
omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. 
Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:
14 oktober 2019  Rijksweg A50 (verzorgingsplaats Sonse 

Heide) - plaatsen overkapping en 
reclame (BOUWEN / RECLAME)

16 oktober 2019  Beekjuffer 12, 5692 WT - bouwen 
woonhuis (BOUWEN)

16 oktober 2019  Ekkersrijt 4109c / 4107, 5692 DD - 
veranderen winkelruimte 

 (BOUWEN)
21 oktober 2019  Lamalaan 4, 5691 GJ - kappen van 
 2 bomen in voortuin (KAPPEN)
21 oktober 2019   Rotonde Planetenlaan/Piet Heinlaan 

ivm verkeersveiligheid kappen van 
 4 carpinus (haagbeuk) op de rotonde  
 (KAPPEN)
21 oktober 2019  Huijgensstraat 15 aan de kant van de 

Kloosstraat, 5691 XM - kappen van 
1 (dode) conifeer zijkant van het erf 
(KAPPEN) 

21 oktober 2019  Dresdenlaan 7, 5691 GT - kappen 
van 2 (dode) bomen in de achtertuin 
(KAPPEN)

Ingekomen sloopmelding 
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
sloopmelding ontvangen:
14 oktober 2019  Karekietlaan 3, 5691 VS - gedeeltelijk 

slopen bungalow (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.

Wijziging reglement Regionale 
Adviescommissie Detailhandel Stedelijk 
Gebied Eindhoven

In 2017 hebben de gemeenten in het Stedelijk Gebied 
Eindhoven een Regionale Adviescommissie Detailhandel 
(RACD) ingesteld. Na een jaar is de werkwijze van de 
RACD geëvalueerd. Dit heeft geleid tot enkele kleine 
wijzigingen in de samenstelling van de adviescommissie en 
het mandaat dat de commissie heeft. De wijzigingen zijn 
verwerkt in een nieuw reglement dat door alle gemeenten 
in het SGE wordt vastgesteld. 

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel hebben 
dit tijdens hun vergadering op 20 augustus 2019 besloten. 
Het gewijzigde reglement adviescommissie detailhandel 
SGE is inmiddels door de deelnemende gemeenten 
vastgesteld en wordt door iedere SGE gemeente 
afzonderlijk gepubliceerd. Het gewijzigde reglement is te 
vinden op www.officielebekendmakingen.nl.

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?
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