
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

Gemeenteraadsvergadering donderdag 
19 december 2019

Op donderdag 19 december 2019, aanvang 20.00 uur, is 
er een vergadering van de gemeenteraad in De Bongerd, 
Asteroidenlaan 2a in Breugel. 

De raadsvergadering begint met een opening, een 
spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die 
op de agenda staan en vergadering wordt afgesloten met een 
rondvraag.

Agenda 19 december 2019, aanvang 20.00 uur
De Bongerd, Asteroidenlaan 2a in Breugel
•  Masterplan Ekkersrijt - evaluatie.
•  Verordening elektronische kennisgeving gemeente Son en 
Breugel 2020.

•  Metropoolregio Eindhoven en andere gemeenschappelijke 
regelingen – aansluiten bij Werkgeversvereniging.

•  Grondruil Staatsbosbeheer en gemeente.
•  Huisvestingsverordening 2020 - 2023.
•  Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied; 

Sonniuswijk 43 – 45 – 47”
•  Verlenging mandaat Grex Breugel Bruist!
•  Schoollocatie Breugel  
•  Verordening maatschappelijke ondersteuning Son en 
Breugel 2020.

•  Ontwikkelingslocaties Son en Breugel “Kaders als Koers” 
– Kaders voor de woningbouwprogrammering op 
ontwikkelingslocaties 1 t/m 13 .

•  Plan van aanpak 2e aansluiting Ekkersrijt.
•  Kwaliteit VTH omgevingsrecht 2019 – 2022 Son en Breugel 

(beleidsplan en verordening).
•  Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling.
•  Krediet Slowlane.     
•  Accountantscontrole 2019.
•  Aanpassing Verordening werkgeverscommissie griffi e 
gemeente Son en Breugel 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.

Opening Kerststal hertenkamp met 
lampionnenoptocht

Op zaterdag 21 december aanstaande opent wethouder John 
Frenken de Kerststal in het hertenkamp aan de Dommelpas 
in Son en Breugel. 
Aan de opening gaat een lampionnenoptocht vooraf. 
Deelnemers voor de optocht kunnen verzamelen vanaf 16.45 
uur op kerkplein St. Genovevakerk in Breugel. Iedereen dient 
wel zelf een lampion mee te brengen.
De optocht start stipt om 17.00 uur, waardoor de aankomst 
bij de Kerststal in het hertenkamp om 17.15 uur zal zijn. Daar 
wacht voor iedereen een beker warme chocolademelk.

De Kerststal in het hertenkamp is te bezoeken vanaf zondag 
22 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020, dagelijks van 
10.00 – 18.00 uur.

Snelheidscontrole Planetenlaan en 
Bestseweg

Op donderdag 28 november jl. 
heeft de politie tussen 15.00 uur 
en 20.15 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 3492 voertuigen, waarvan er bij 446 
een snelheidsovertreding werd geconstateerd. De hoogst 
gemeten snelheid was 84 kilometer per uur.

Op donderdag 28 november jl. heeft de politie ook tussen 
15.30 uur en 18.30 uur op de Bestseweg een snelheidscontrole 
uitgevoerd met een radarauto. Op deze weg is een maximum 
snelheid van 80 kilometer per uur van toepassing. Tijdens 
de controle passeerden 675 voertuigen, waarvan er bij 18 
een snelheidsovertreding werd geconstateerd. De hoogst 
gemeten snelheid was 101 kilometer per uur.

De Ouderenlijn

Via De Ouderenlijn kunnen senioren op een makkelijke 
manier met elkaar in contact komen. Veilig, laagdrempelig 
en vooral gezellig; fi jne telefoongesprekken voeren, nieuwe 
contacten leggen en, desgewenst, vriendschappen aangaan.
Meer informatie op www.sonenbreugel.nl, bij Actualiteiten / 
Het laatste nieuws over De Ouderenlijn en de aanpak van 
eenzaamheid.

Help mee afvaldumping in het buitengebied 
aan te pakken! 

De opbrengst van een willekeurig weekend: 2 meldingen van 
drugsafval en een hele vrachtwagen met rommel die in het 
buitengebied is gedumpt. 

Wees alert op deze milieudelicten en meld verdachte 
voertuigen in het buitengebied bij de politie. Mogelijk levert 
dat nuttige informatie over het dumpen van milieuvervuilend 
afval en over de drugslaboratoria zelf.  

Wegwerkzaamheden op 
12 en 13 december
 
Vanwege de aanleg van de bushalte is de 
Meubelboulevard (Ekkersrijt 4000) op 
donderdag 12 en vrijdag 13 december 
deels afgesloten. Het verkeer naar 
parkeerterreinen wordt omgeleid 
met borden.

Ophaalschema 16 december t/m 
20 december
In de week van maandag 
16 december  t/m vrijdag 
20 december  wordt uw 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.

11-12-2019

Agenda komende periode

Datum  Aanvang  Onderwerp  Voor wie  Waar
19 dec 20.00 uur Vergadering gemeenteraad Openbaar De Bongerd, 
    Asteroidenlaan 2a,  Breugel
21 dec 17.00 uur Opening kerststal Iedereen  Hertenkamp
31 dec 14.30 - 16.00 uur Oliebollenparty Iedereen  Kiosk

AFVALVERWERKING

Oliebollenparty 2019

Ook dit jaar gaan we het jaar afsluiten 
met de traditionele oliebollenparty. 

De burgemeester, de wethouders, 
de gemeentesecretaris, de griffi er 
en de jeugdgemeenteraadsleden 
delen oliebollen, glühwein en warme 
chocolademelk uit op de Markt bij de 
kiosk en de ijsbaan. 

U bent van harte welkom tussen 
14.30 en 16.00 uur! 

Vanwege de aanleg van de bushalte is de 
Meubelboulevard (Ekkersrijt 4000) op 
donderdag 12 en vrijdag 13 december 
deels afgesloten. Het verkeer naar 
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BEKENDMAKINGEN
Bouwzaken

Aangevraagde omgevingsvergunning
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
03 december 2019  Olen 13, 5694 NP – verbouwen 

opslagloods tot agrarisch 
kinderdagverblijf (BOUWEN / 
HANDELEN IN STRIJD MET REGELS 
RUIMTELIJKE ORDENING)

Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben 
omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. 
Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
02 december 2019  Jufferlaan 46 (kavel F09) 5692 WZ 

– wijzigen van een reeds eerder 
verleende vergunning voor het bouwen 
van een woonhuis (BOUWEN)

Ingekomen sloopmelding
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
sloopmelding ontvangen:
01 december 2019  Boslaan 53, 5691 CV – slopen 

woonhuis met garage (SLOPEN)

Geaccepteerde sloopmelding
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de 
onderstaande sloopmelding:
02 december 2019  Boslaan 53, 5691 CV – slopen 

woonhuis met garage (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.

Evenementen

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
Lampionnenoptocht met de opening van de 
Kerststal
Burgemeester en wethouders hebben op 27 november 
2019 besloten kortdurende tijdelijke verkeersmaatregelen 

te treffen t.b.v. de Lampionnenoptocht met aansluitend de 
opening van de Kerststal, die wordt gehouden op zaterdag 
21 december 2019 tussen 16.45 uur en 19.00 uur.
De tijdelijke verkeersmaatregelen bestaan uit: een 
kortdurende afsluiting van de wegen tijdens de 
lampionnenoptocht van de Sint Genovevastraat via 
de Beemdstraat, Catharinastraat, Sint Isidorusstraat, 
Blekerstraat, Dekkerstraat, Doormanlaan naar de 
Dommelpas.

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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