
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 / loketten: 
Rembrandtstraat, tegenover de vijver

 14.00 - 19.00 uur

Maak uw afspraak via: www.sonenbreugel.nl

GEMEENTENIEUWS

MEDEDELINGEN EN BERICHTEN

Gezamenlijke commissievergadering 
Burgerzaken en Grondgebiedzaken

Volgende week is er een gezamenlijke commissievergadering 
van de commissies Burgerzaken en Grondgebiedzaken. De 
vergadering begint met spreekmogelijkheid voor het publiek 
over onderwerpen die op de agenda staan.

Commissie Burgerzaken / Grondgebiedzaken 
in het Vestzaktheater
Datum en tijdstip: dinsdag 3 december 2019, 20.00 uur
Adres: Vestzaktheater, Kerkstraat 2, 5691 AK Son
Agenda:
• Schoollocatie Breugel 
• Verlenging mandaat GREX Breugel Bruist!

Openbare vergaderingen
De vergadering van de commissie is 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 vergadering van de commissie 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.

Grondprijzen voor 2020 vastgesteld

Burgemeester en wethouders hebben op 19 november 
2019 de nieuwe grondprijzen voor 2020 vastgesteld. In deze 
grondprijzenbrief kunt u informatie vinden over een groot 
aantal grondprijzen die de gemeente hanteert. Niet altijd is 
het mogelijk een concrete prijs vast te stellen. Bij grotere 
ontwikkelingen bijvoorbeeld zal per situatie bekeken en 
berekend worden wat een passende grondprijs is.

De volledige grondprijzenbrief kunt u vinden op 
www.sonenbreugel.nl bij het laatste nieuws.

De nieuwe prijzen worden per 1 januari 2020 gebruikt 
voor nieuwe contracten. Hebt u dus al een optie of 
een overeenkomst gesloten maar is de grond nog niet 
getransporteerd, dan gelden de prijzen zoals die zijn 
opgenomen in de optie- of koopovereenkomst.

Nieuwe dienstregeling openbaar vervoer

Met ingang van 15 december 2019 gaat de nieuwe 
dienstregeling van het openbaar vervoer in. 
Op www.sonenbreugel.nl bij het laatste nieuws vindt u 
de veranderingen voor de busdienstregeling in Son en 

Breugel. Meer informatie vindt u op www.bravo.info/
dienstregeling2020 

Snelheidscontrole Planetenlaan

Op donderdag 21 november jl. heeft de 
politie tussen 11.30 uur en 15.00 uur op 
de Planetenlaan een snelheidscontrole 
uitgevoerd met een radarauto.

Op deze weg is een maximum snelheid 
van 50 kilometer per uur van toepassing. 
Tijdens de controle passeerden 1543 voertuigen, waarvan 
er bij 233 een snelheidsovertreding werd geconstateerd. De 
hoogst gemeten snelheid was 83 kilometer per uur.

Wegwerkzaamheden Ekkersrijt

Binnenkort wordt een nieuwe bushalte 
gerealiseerd aan de meubelboulevard nabij Ikea.
De werkzaamheden worden uitgevoerd 
in de periode van maandag 25 november 
tot en met vrijdag 13 december 2019. 
Tijdens het grootste gedeelte van de 
werkzaamheden is de meubelboulevard 
gewoon toegankelijk. 
Op donderdag 12 en vrijdag 13 december wordt er asfalt 
aangebracht en voorzien van een versterking. Hiervoor is het 
nodig de rijbaan 2 dagen in zijn geheel af te sluiten. Er is een 
omleidingsroute en het parkeerterrein van het Meubelplein 
is te allen tijde bereikbaar. 

Omgevingsvisie: Hoe ziet Son en Breugel 
eruit in 2050?

Denk mee over de visie op Son en Breugel in 2050! 
Op 10 december organiseren we een bijeenkomst voor 
inwoners, vertegenwoordigers en belangenbehartigers van 
maatschappelijke organisaties, verenigingen en bedrijven. 
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 10 december van 
18.30 tot 20.30 uur in het Vestzaktheater, Kerkstraat 2, 
5691 AK Son en Breugel.

Denk mee en doe mee!
Wil je samen met ons nadenken over de toekomst van 
Son en Breugel? 
Meld je dan nu aan via: omgevingsteam@sonenbreugel.nl 
onder vermelding van je naam en telefoonnummer.

Meer informatie in de advertentie in deze krant en op 
www.sonenbreugel.nl bij het laatste nieuws.

Ophaalschema 2 december t/m 6 december
In de week van maandag 2 december  t/m vrijdag 6 december  
wordt uw PMD opgehaald. Alle ophaaldagen vindt u in De 
Afvalapp! 

Ophaalschema GFT aangepast
Het ophaalschema voor GFT wordt 
weer aangepast.
GFT wordt tweewekelijks opgehaald 
in even weken vanaf week 49 2019 t/m 
week 9 in 2020. Dat betekent in week 
50, 52, 2, 4, 6, 8 en 10.  
Vanaf week 10 2020 t/m week 48 2020 
is het weer wekelijks.  

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 Gezamenlijke commissievergadering  Openbaar Vestzaktheater
  Burgerzaken en Grondgebiedzaken
4 dec 20.00 uur Informatieavond zonnepanelen Iedereen De Zwaan
10 dec 18.30 uur Bijeenkomst: visie op Son en Breugel in 2050! Iedereen  Vestzaktheater

AFVALVERWERKING

Zonnepanelen? Haalbaar, 
ook voor u!
                          Wilt u graag zonnepanelen op uw dak?      

                          Kom dan naar de infoavond op

                           woensdag 4 december a.s.! U krijgt 

                          dan meer info over ‘t laten installeren

                          van zonnepanelen zonder zorgen.

                          De gemeente doet zelfs de vóórfi nan-

                          ciering voor u. Dat is mogelijk omdat 

                          ze deelneemt aan het regionaal 

zonnepanelen project De Groene Zone.

Aanmelden is voor de avond niet noodzakelijk. 

Graag tot 4 december!

Voor meer informatie: 

www.sonenbreugel.nl/zonnepanelen of www.degroenezone.nl
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welkom 
op  

4 dec.

Infoavond regionaal zonnepanelen-
project De Groene Zone Wanneer: woensdag 4 decemberStarttijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)Eindtijd: 21.30 uur Waar: De Zwaan  Markt 9 

5691 AR Son en Breugel

Wegwerkzaamheden Ekkersrijt

Binnenkort wordt een nieuwe bushalte 
gerealiseerd aan de meubelboulevard nabij Ikea.
De werkzaamheden worden uitgevoerd 
in de periode van maandag 25 november 
tot en met vrijdag 13 december 2019. 
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BEKENDMAKINGEN

Bouwzaken

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning 
is door de aanvrager ingetrokken op:
30 oktober 2019   Vechtlaan 18, 5691 HL – plaatsen 

tuinhuis (BOUWEN)
 
Tegen de intrekking van aanvragen voor een 
omgevingsvergunning kunnen geen formele (schriftelijke) 
bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders hebben 
omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. 
Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:
18 november 2019  achtererf Wezellaan 2 5691 EX - 

kappen van 2 bomen (KAPPEN)
18 november 2019  Science Park Eindhoven - kappen van 

24 bomen in verband met de aanleg 
Slow Lane fase 2 en 3 (KAPPEN)

19 november 2019  Boslaan 53, 5691 CV – plaatsen 
tijdelijke woonruimte (BOUWEN)

20 november 2019  De Kuilen ongenummerd – plaatsen 
hekwerk (BOUWEN)

21 november 2019  t.h.v. Ekkersrijt 4089 - kappen van 
4 laanbomen in verband met het 
realiseren van een bushalte (KAPPEN)

Geaccepteerde sloopmelding
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de 
onderstaande sloopmelding:
20 november 2019  Raadhuisplein 1, 5691 AL – 

asbestsanering (SLOPEN)

Geaccepteerde gebruiksmelding
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de 
onderstaande gebruiksmelding:

18 november 2019  Jupiterstraat 3, 5694 TG – brandveilig 
gebruiken basisschool de 

  Stokland i.v.m. het houden van een 
evenement (MELDING BRAND-
VEILIG GEBRUIK)

Tegen sloop- en gebruiksmeldingen 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.

Emigratie naar onbekend adres

Burgemeester en wethouders maken bekend dat uit 
onderzoek gebleken is dat onderstaande persoon 
niet meer woonachtig is op het adres waar hij in 
de  basisregistratie personen stond ingeschreven. Zijn 
persoonslijst is opgeschort met als reden “emigratie naar 
onbekend”. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet 
meer in Nederland woonachtig is.

Het betreft: de heer M.L. Oliviera da Silva, geboren 
22 oktober 1972

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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