13-02-2019

GEMEENTENIEUWS
Officiële publicatie van de gemeente Son en Breugel
Telefonisch bereikbaar:
Maandag en donderdag: 8.30 - 19.00 uur
Dinsdag en woensdag:
8.30 - 17.00 uur
Vrijdag:
8.30 - 12.30 uur

Raadhuisplein 1, Son en Breugel
Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel
Raadhuisplein 1, Son
telefoon: (0499) 491491
gemeente@sonenbreugel.nl
www.sonenbreugel.nl

Bezoektijden gemeentehuis:
Altijd met een afspraak.
Maandag t/m vrijdag:
9.00 - 12.30 uur
Maandag en donderdag: 14.00 - 19.00 uur
Maak uw afspraak via: 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

MEDEDELINGEN EN BERICHTEN
Agenda komende periode

VERKIEZINGEN

Datum

Aanvang

Onderwerp

15 februari
19 februari
20 februari
22 februari

Vervalt
14.00 - 20.00 uur
Vervalt
Vervalt

Spreekuur wethouder John Frenken
Voedsel1000
Brabanders
Spreekuur burgemeester Hans Gaillard
Spreekuur wethouder John Frenken

Geen spreekuur op 15, 20 een 22 februari

Voor wie

Waar
1931 Congrescentrum Den Bosch

is de voedselsector een belangrijke economie en creëert
het veel werkgelegenheid. Wereldwijd blinkt de sector uit
qua innovatie, kennis en productiviteit. De huidige manier
van voedsel produceren brengt ook een aantal uitdagingen
met zich mee. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met een
veranderend klimaat? Hoe krijgen we een schonere lucht? En
hoe behouden we een vruchtbare bodem? Maar bovenal: hoe
zorgen we voor lekker en gezond voedsel dat goed is voor
mens, dier én omgeving?

Voedsel1000

Op vrijdag 15 en 22 februari vervalt het spreekuur van
wethouder John Frenken en op woensdag 20 februari vervalt
het spreekuur van burgemeester Hans Gaillard. Een afspraak
voor de week erna kunt u maken via 0499 - 491405 of
bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.

Besluitenlijst raadsvergadering
7 februari 2019
De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken op
onze website.
Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie,
rubriek Gemeenteraad, Besluitenlijst raad.
Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere
raadsvergaderingen.
Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met
onze raadsgrifﬁer Frans den Hengst, telefoon 491410,
f.denhengst@sonenbreugel.nl

Bouw mee aan ons Brabants voedselsysteem!
Op dinsdag 19 februari 2019 organiseert de provincie
in het 1931congrescentrum in Den Bosch de allereerste
Voedsel1000. Een bijeenkomst voor Brabanders die samen de
thema’s gaan bespreken die aan bod komen in het Brabantse
Voedselbesluit.

Een simpel antwoord is niet weggelegd voor deze vragen.
Daarom organiseert de provincie Noord-Brabant een
Voedsel1000. Tijdens de Voedsel1000 gaan Brabanders met
elkaar in gesprek over deze uitdagingen. Samen proberen we
tot oplossingen te komen die we vaststellen in het eerste
Brabantse Voedselbesluit. Bouw jij mee aan ons Brabants
voedselsysteem?

Aanmelden

Aanmelden voor of meer informatie over de Voedsel1000
vindt u op www.voedsel1000.nl.

AFVALVERWERKING

Provinciale Staten

Aan het hoofd van een provincie staan Provinciale
Staten. Zij kiezen Gedeputeerde Staten en hebben drie
rollen: de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en
controlerende rol. Eens in de 4 jaar kiezen de Brabanders
de leden van de Provinciale Staten. Provinciale Staten van
Noord-Brabant hebben 55 Statenleden. Meer informatie
vindt u op www.verkiezingen.brabant.nl/

Waterschap

In uw gemeente zorgt Waterschap De Dommel voor
schoon, voldoende en veilig water. Het waterschap heeft
een bestuurlijke organisatie, vergelijkbaar met die van een
gemeentebestuur.
Meer informatie vindt u op www.dommel.nl/verkiezingen

Registratie als kiezer

In de week van maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari
wordt uw PMD, GFT en papier opgehaald. De exacte
ophaaldagen vindt u in De Afvalapp!

Op de hoogte via DeAfvalApp!

Stemmen bij volmacht

Ophaalschema 18 februari t/m 22 februari

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.

Doet je ﬁetsverlichting het nog?

Niet alleen jij, ook je ﬁetsverlichting moet een lange adem
hebben. De batterijtjes raken leeg. Doen die van jouw ﬁets

Op woensdag 20 maart 2019 vinden er weer verkiezingen
plaats. U kunt gaan stemmen voor de Provinciale Staten en
voor het Waterschap De Dommel.

De burgemeester van Son en Breugel maakt bekend dat
iedereen bij de afdeling Dienstverlening kan opvragen of hij/
zij als kiezer is geregistreerd.
In het geval dat een kiezer niet of niet behoorlijk is
geregistreerd kan hij/zij schriftelijk een verzoek tot
herziening van de registratie indienen.

Ons voedselsysteem gaat over alles en iedereen die
verbonden is met voedsel: van boer tot burger. In Brabant

Duurt lang hè, die donkere dagen?! We moeten zeker
nog een paar maanden wachten op die heerlijke lange
zomeravonden. En ﬁetsen in de ochtendzon… Dat lijkt
ook nog heel ver weg.

Verkiezing Provinciale Staten 2019
en Verkiezing Waterschappen 2019

het nog? En ouders, denken jullie ook aan de ﬁetsen van
de kinderen?
Tip: zorg dat je altijd een voorraadje batterijen thuis hebt,
op een vaste plek. Dan is het zelfs in de drukke ochtendspits
zó gepiept om er even een nieuwe in te zetten.
Kleine moeite, groot belang. Met goede verlichting neemt
de kans op een aanrijding in het donker met 17% af!

Als u op de dag van de verkiezingen niet in de gelegenheid
bent om uw stem uit te brengen kunt u iemand schriftelijk
machtigen om voor u te gaan stemmen. Hiervoor is een
speciaal volmachtformulier verkrijgbaar bij de afdeling
Dienstverlening. Hierbij moet de gemachtigde een bewijs
overleggen dat de persoon als kiesgerechtigde staat
ingeschreven in de zelfde Provincie.
Voor het Waterschap kunt u alleen iemand machtigen die
kiesgerechtigd is voor hetzelfde Waterschap. Degene die u
machtigt krijgt dan een volmachtbewijs toegestuurd. Met
deze volmacht kan de gemachtigde naast zijn eigen stem
ook uw stem uitbrengen. Deze volmacht kunt u later niet
meer intrekken. U kunt dus ook zelf niet meer stemmen.
Wilt u gebruik maken van deze volmacht vraagt u dan tijdig
een formulier aan. De laatste dag voor het aanvragen van
een volmachtbewijs is 15 maart 2019.

Kiezerspas

Als een kiezer voor de verkiezing van Provinciale Staten en
Waterschappen in een andere gemeente wil stemmen dan
waar hij woont, kan hij een kiezerspas aanvragen. Met een
kiezerspas kunt u voor de Provinciale staten stemmen in
elke gemeente binnen uw provincie en voor het Waterschap
kunt u stemmen binnen hetzelfde waterschap. U kunt een
kiezerspas aan vragen tot uiterlijk vrijdag 15 maart 2019
(schriftelijk) de dag voor de verkiezingen (mondeling), dat
wil zeggen 19 maart 2019 voor 12.00 uur.
U moet uw stempas inleveren bij omzetting kiezerspas.

Identiﬁcatieplicht

Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identiﬁceren met
een geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsdocumenten
zijn het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij de
verkiezing van de Provinciale Staten en Waterschappen
van Son en Breugel mag u een paspoort, rijbewijs of
identiteitskaart gebruiken dat op 20 maart 2019 (de dag
van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen.
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BEKENDMAKINGEN
Bouwzaken
Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning
op:
01 februari 2019	Blekerstraat 1, 5694 AM - wijzigen
erker linkerzijgevel en constructieve
wijzigingen in bestaande bouw
(BOUWEN)
05 februari 2019	Ekkersrijt 4504, 5692 DM - aanbouw
aan kantoor (BOUWEN)
05 februari 2019	Kanaaldijk Zuid 1, 5691 NL verbouwen kantoor (BOUWEN)
De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter
inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit
is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen
met de aanvraag ter inzage.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben
omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen.
Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:
04 februari 2019	Molenstraat 209 – 267, 5691 AH plaatsen onverlichte naamsaanduiding
op een appartementengebouw
(BOUWEN)
04 februari 2019	Molenstraat 269 – 363, 5691 AH plaatsen onverlichte naamsaanduiding
op een appartementengebouw
(BOUWEN)

Ingekomen sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande
sloopmelding ontvangen:
04 februari 2019	De Bontstraat 23, 5691 SR asbestsanering (SLOPEN)

Ingekomen gebruiksmelding

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande
gebruiksmelding ontvangen:
01 februari 2019	Science Park Eindhoven 5127, 5692
ED – brandveilig gebruik kantoor
(MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

Tegen sloopmeldingen 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.

Wilt u een besluit inzien en/of bent u het niet eens met een besluit?
Ter inzage

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.

Bent u het niet eens met een besluit?

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

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken
nadat het besluit bekend is gemaakt (verzonden of
uitgereikt) aan de belanghebbenden.

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.

Alle genoemde besluiten liggen zes weken ter inzage bij
de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis, tenzij
bij het besluit anders wordt vermeld.
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.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook
een voorlopige voorziening aanvragen bij de

