
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

Kroonringen niet bevestigen aan bomen

De kroonringen (voor PMD-zakken) mogen niet om of 
aan bomen worden bevestigd! De wijkteams verwijderen 
kroonringen aan bomen onmiddellijk. 

Door een kroonring rond of aan een boom te bevestigen, 
wordt de voeding van de boom door de schors afgekneld 
of gehinderd, waardoor de boom niet of minder hard kan 
groeien en zelfs dood kan gaan.

Ophaalschema 9 december t/m 13 december
In de week van maandag 9 december  t/m vrijdag 
13 december  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.

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 
19.30 tot 22.00 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.

04-12-2019

Agenda komende periode

Datum  Aanvang  Onderwerp  Voor wie  Waar
10 dec 19.30 uur Bijeenkomst: visie op Son en Breugel in 2050! Iedereen  Vestzaktheater

AFVALVERWERKING

BEKENDMAKINGEN

Bouwzaken

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
op:
20 november 2019  Vlinderlaan 115, 5691 RZ – 

vergroten woonhuis (BOUWEN)
25 november 2019  Keizersmantellaan 3, 5691 RH – 

vergroten woonhuis (BOUWEN)

Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben 
omgevingsvergunning verleend voor onderstaand
plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
29 november 2019:  IJssellaan-Afrikalaan ong. – kappen 

van 183 bomen t.b.v.
 woningbouwproject (KAPPEN)

Ingekomen gebruiksmelding
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
gebruiksmelding ontvangen:
26 november 2019  Asteroidenlaan 2, 5694 WJ – 

brandveilig gebruik weekend 13, 
14 en 15 maart 2020 voor Avanti 
artiestenavond en danstoernooi 
(MELDING BRANDVEILIG 
GEBRUIK)

Tegen 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.

Nieuwe algemene subsidieverordening

Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe algemene 
subsidieverordening in werking. De verordening is op 
9 mei 2019 door de gemeenteraad vastgesteld en is 
te raadplegen op www.overheid.nl. Deze verordening 
vervangt de oude ‘subsidieverordening welzijn 2005’.

Emigratie naar onbekend adres

Burgemeester en wethouders maken bekend dat uit 
onderzoek gebleken is dat onderstaande personen 
niet meer woonachtig zij op het adres waar zij in 
de basisregistratie personen stonden ingeschreven. De 
persoonslijsten zijn opgeschort met als reden “emigratie 
naar onbekend”. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet 
meer in Nederland woonachtig zijn.

Het betreft: 
• De heer K Kúcsó, geboren 7 januari 1984
• De heer L.J. Świda, geboren 20 september 1981
• Mevrouw K. Świda, geboren 23 augustus 1986
• Mevrouw A. Świda, geboren 5 november 2018

Evenementen                

Evenementenvergunning Kerst Event café 
het Raadhuis
Op 20 november 2019 heeft de burgemeester een 
evenementenvergunning verleend voor Kerst Event dat 
wordt gehouden bij café het Raadhuis; gedeeltelijk op het 
terras en gedeeltelijk op het trottoir aansluitend aan het 
terras.

Het evenement, georganiseerd door café het Raadhuis, 
vindt plaats vanaf dinsdag 24 december 2019 tot en met 
zaterdag 28 december 2019 tussen 20.00 uur en 02:30 uur.
Op 27 november 2019 heeft de burgemeester heeft voor 
dit evenement ontheffi ng verleend van artikel 3 en artikel 
4 lid 1van de Zondagswet.

Ontheffi ng Drank- en Horecawet Kerst 
Event café het Raadhuis
Op 20 november 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 Kerst Event.
Dit betekent dat tijdens de Kerst Event zwak-
alcoholhoudende drank geschonken mag worden.

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?

 

Wat als jij kan kiezen? Komt er om de 
hoek van jouw straat een duurzame 
weide met zonnepanelen, een 
natuurgebied of een woonwijk? 

Elke gemeente werkt momenteel aan een 
omgevingsvisie waarin de huidige kwaliteiten en de 
ambities van de gemeente en haar inwoners voor de 
toekomst worden vastgelegd. In deze visie schrijven 
we op hoe we in Son en Breugel straks wonen, werken, 
onze vrije tijd besteden en voor elkaar zorgen. 

Hoe zien huizen, tuinen, straten, wegen, bedrijven-
terreinen en het landschap eruit? Hoe houden we 
rekening met gezondheid, duurzaamheid en welzijn? 

Jouw ideeën zijn van groot belang voor de toekomst 
van Son en Breugel. Wij zijn heel benieuwd naar wat 
jij vindt wat Son en Breugel interessant maakt om in te 
wonen en te werken nu... maar vooral in de toekomst. 

Tijdens deze tweede bijeenkomst (vervolg op 
bijeenkomst van juli) gaan we graag opnieuw met jullie 
in gesprek zodat we samen verder richting kunnen 
geven aan de visie op Son en Breugel in 2050. 

Denk en doe mee! De bijeenkomst is bedoeld voor 
inwoners, vertegenwoordigers en belangenbehartigers 
van maatschappelijke organisaties, verenigingen 
en bedrijven. Deze bijeenkomst vindt plaats op 
dinsdag 10 december van 19.30 tot 22.00 uur in het 
Vestzaktheater, Kerkstraat 2, 5691 AK Son en Breugel.

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.

Wij kijken uit naar je komst! 

Namens programmateam Omgevingswet 

John Frenken
Wethouder Omgevingswet 

HOE ZIET SON EN BREUGEL 
ER UIT IN 2050? 


