
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 
7 november 2019

De gemeenteraadsvergadering van 31 oktober wordt 
voortgezet op donderdag 7 november, aanvang 19.00 uur, in 
het Combigebouw, Rooijseweg 1 in Son.

De vergadering begint met een spreekmogelijkheid voor het 
publiek over agendapunt 1 t/m 4 en de vergadering wordt 
afgesloten met een rondvraag.

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

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.

Ophaalschema 
11 november t/m 
15 november
In de week van maandag 11 
november  t/m vrijdag 15 november 
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.

06-01-2019

Agenda komende periode

Datum  Aanvang  Onderwerp  Voor wie  Waar
7 nov 19.00 uur Voortzetting vergadering gemeenteraad openbaar Combigebouw, Rooijseweg 1

AFVALVERWERKING

BEKENDMAKINGEN

Bouwzaken

Aangevraagde omgevingsvergunning
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
24 oktober 2019  Breeakkerstraat 19, 5691 TN - 

uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

Verleende omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning 
verleend voor onderstaande plannen. 
Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:
28 oktober 2019  Karekietlaan 3, 5691 VS - verbouwen 

en uitbreiden bungalow 
 (BOUWEN)
29 oktober 2019  Roerlaan 2, 5691 HJ - legaliseren 

erfafscheiding (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.

Ingekomen sloopmelding
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
sloopmelding ontvangen:
28 oktober 2019  Marijkestraat 2, 5691 TX - 

asbestsanering (SLOPEN)

Geaccepteerde sloopmelding
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de 
onderstaande sloopmelding:
25 oktober 2019  Karekietlaan 3, 5691 VS - gedeeltelijk 

slopen woning (SLOPEN)

Ingekomen gebruiksmelding
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
gebruiksmelding ontvangen:
29 oktober 2019  Jupiterstraat 3, 5694 TG - evenement 

basisschool de Stokland 
 (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

Tegen sloop- en gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of 
beroep worden ingediend. 

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  basisregistratiepersonen 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 B. Turcu, geboren 03-01-1995

Evenementen

Evenementenvergunning Kermis 2020
Op 24 oktober 2019 heeft de burgemeester een 
evenementenvergunning verleend voor de Kermis 2020.
Het evenement, georganiseerd door WO events, 
organisator de heer Meulenbroeks, vindt plaats vanaf 
vrijdag 19 juni 2020 tot en met dinsdag 23 juni 2020.
De Kermis 2020 wordt gehouden op het Raadhuisplein, 
Nieuwstraat, Kerkplein en op het parkeerterrein hoek 
Nieuwstraat / Kerkplein.
De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffi ng 
verleend van artikel 3 en artikel 4 lid 1van de Zondagswet.

Ontheffi ng Drank- en Horecawet Kermis 
2020
Op 24 oktober 2019 heeft de burgemeester besloten 
om op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet 
ontheffi ng te verlenen van artikel 3 van de Drank- en 
Horecawet voor de feesttent tijdens de Kermis 2020. Dit 
betekent dat tijdens de openingstijden van het evenement 
Kermis 2020 in de feesttent zwak-alcoholhoudende drank 
geschonken mag worden.

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. 


