
Raadhuisplein 1, Son en Breugel
Postbus 8, 5690 AA  Son en Breugel
Raadhuisplein 1, Son
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: 14.00 - 19.00 uur

Maak uw afspraak via: www.sonenbreugel.nl

GEMEENTENIEUWS
Officiële publicatie van de gemeente Son en Breugel

MEDEDELINGEN EN BERICHTEN

Geen spreekuur John Frenken op  22 maart

Op vrijdag 22 maart vervalt het spreekuur van wethouder 
John Frenken. Een afspraak voor de week erna kunt u maken 
via 0499 - 491405 of bestuurssecretairaat@sonenbreugel.nl

Opgeruimd staat netjes! Weg met
zwerfafval

Op in de week van maandag 18 maart t/m zaterdag 23 
maart 2019 doet de gemeente weer mee aan de Week van 
Nederland Schoon. Tijdens de Landelijke Opschoondag 
organiseren veel gemeenten samen met de inwoners acties 
om hun omgeving schoon te maken. 

Scholieren steken handen uit de mouwen
In de week van 18 tot en met 22 maart gaan al onze 
basisscholen hun schoolplein en de omgeving schoonmaken. 
Uitgerust met knijpers, handschoenen en vuilniszakken 
dragen de kinderen bij aan een schone omgeving. De 
Jeugdgemeenteraad heeft rondom het opschonen ook een 
leuke actie georganiseerd. 

Bewoners en gemeenteraad pakken wijken
aan
Op zaterdag 23 maart 2019 gaan een aantal buurt- en 
wijkverenigingen, inwoners, gemeenteraadsleden en 
medewerkers van de gemeente aan de slag. Om 09.30 uur 
gaan zij in de gemeente een aantal wijken schoonmaken. 
Iedereen is van harte welkom om mee te helpen.

Verzamelplaatsen
Inwoners die mee willen doen kunnen zich op 23 maart 
verzamelen op de volgende locaties:
Hiervoor hoef je je niet van te voren bij de gemeente aan 
te melden. 

Wijk/buurt  Opkomstlocatie  Tijdstip
‘t Zand  Hoek Vuurvlinderlaan/ Distelvlinderlaan  09.00 uur
Hoogstraat  De Boerderij in Breugel  09.30 uur
Kanaalstraat  Kruisbeeld  09.30 uur
Kloosterstraat  Voor perceel Kloosterstraat 14  10.15 uur
Centrum  Kiosk op Kerkplein  09.30 uur
’t Harde Ven  Hoek Europalaan/Rembrandstraat  09.30 uur
Sonniuspark  Hoek Libellenlaan, Vuurlibel en Keverlaan  09.30 uur

Vanaf 11.30 uur is de gezamenlijke afsluiting in Son bij de 
kiosk in het centrum. In Breugel wordt bij de Boerderij 
afgesloten. Na afl oop zorgt de gemeente voor een warme 
versnapering voor de deelnemers. 

Meer informatie en aanmelden
Wijken of straten die niet op deze lijst staan, maar wel 
mee willen doen, kunnen zich melden bij Paula Favier, 
telefoonnummer 0499-491491. Wij zorgen dan voor 
materiaal en een warme versnapering na afl oop.

Renovatie rioolstelsel

Vanaf eind maart wordt het rioolstelsel in diverse straten 
gerenoveerd. De renovatie vindt plaats met de zogenoemde 
kousmethode. Door in het bestaande 
hoofdriool een kunststofkous aan te 
brengen en uit te harden met uv-
licht, ontstaat een compleet nieuwe 
rioolleiding. 

Straten en planning
De werkzaamheden vinden plaats op een aantal locaties in 
de volgende straten:
Limburglaan, Staringstraat, Daslaan, Beatrixstraat, 
Koekoeklaan, Lijsterlaan, Vinklaan, Buntlaan en De Bontstraat  
De werkzaamheden staan gepland van 27 maart tot en met 
16 april. Op de locaties in de straten waar de werkzaamheden 
plaatsvinden worden bewoners voorafgaand aan de 
werkzaamheden met een bewonersbrief geïnformeerd.

Meer informatie
Hebt u vragen over de werkzaamheden, of ervaart u 
overlast, dan kunt u hierover contact op met de fi rma GMB 
Rioleringstechnieken B.V.  via e-mail info@gmb.eu  o.v.v. de 
uitvoerder Bart Schoemaker. Op www.gmbinuwbuurt.eu 
vindt u meer informatie over de werkzaamheden.

Ophaalschema 25 maart t/m 29 maart
In de week van maandag 25 maart t/m vrijdag 29 maart wordt 
uw GFT en PMD opgehaald. De exacte 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.

Verkiezing Provinciale Staten 2019 
en Verkiezing Waterschappen 2019

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

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
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Agenda komende periode

Datum  Aanvang  Onderwerp  Voor wie  Waar
18 t/m 23 maart Week van Nederland Schoon Basisschoolleerlingen  Diverse locaties in Son en Breugel
20 maart  Verkiezingen   10 stembureaus in Son en Breugel
20 maart 9.00 tot 10.00 uur Spreekuur Hans Gaillard Alle inwoners  Gemeentehuis
21 maart 20.00 uur Raadsvergadering Openbaar Raadzaal
22 maart Vervalt Spreekuur wethouder  John Frenken 
23 maart  Landelijke Opschoondag Alle inwoners Diverse locaties in Son en Breugel

AFVALVERWERKING

Vanaf eind maart wordt het rioolstelsel in diverse straten 
gerenoveerd. De renovatie vindt plaats met de zogenoemde 
kousmethode. Door in het bestaande 
hoofdriool een kunststofkous aan te 
brengen en uit te harden met uv-
licht, ontstaat een compleet nieuwe 

Boomfeestdagen 2019

Leerlingen van de basisscholen 
hebben op 13 en 14 maart op 
verschillende plekken in het dorp 
weer bomen en planten geplaatst.

Als afsluiting van de 
Boomfeestdagen in ons dorp 
heeft wethouder John Frenken 
op donderdag 14 maart samen 
met de familieleden van Frans 
Zaal een rode beuk geplant. Deze 
herdenkingsboom is geplant op 
de hoek van de Kanaaldijk Noord 
en de Nieuwstraat. Een mooie 
symbolische plek voor Frans Zaal 
als IVN-er en schipper.

VERKIEZINGEN
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BEKENDMAKINGEN

Bouwzaken

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
op:
08 maart 2019  17 Septemberplein 9, 5691 DG - 

vervangen condensor, plaatsen nieuwe 
reclame, en herinrichten winkel 
(BOUWEN / RECLAME)

08 maart 2019  Mesdagstraat 1, 5691 DM - wijzigen 
kozijn in zijgevel (BOUWEN)

08 maart 2019  Smaragdlibel 4 (kavel E08), 5692 WH - 
bouwen woonhuis (BOUWEN)

12 maart 2019  Bijenlaan 4 en 8a, 5692 VB - plaatsen 
dakkapellen (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 omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben 
omgevingsvergunning verleend voor onderstaand
plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
11 maart 2019  Blekerstraat 1, 5694 AM - verbouwen en 

uitbreiden woonhuis 
 (BOUWEN)

Ingekomen sloopmelding 
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
sloopmelding ontvangen:
08 maart 2019  17 september plein 9, 5691 DG - 

herinrichten pand (SLOPEN)

Ingekomen gebruiksmeldingen 
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
gebruiksmeldingen ontvangen:
08 maart 2019  17 Septemberplein 9, 5691 DG - 

brandveilig gebruik pand (MELDING 
BRANDVEILIG GEBRUIK)

08 maart 2019  Ekkersrijt 2052, 5692 BA – brandveilig 
gebruiken pand (MELDING 
BRANDVEILIG 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.

Evenementen

12 dagenregeling Zonhove
Op 7 maart 2019 heeft de burgemeester besloten voor 
SWZ Zonhove de volgende evenementen toe te staan op 
basis van de 12 dagenregeling.
De evenementen vinden plaats op het terrein van 
SWZ Zonhove gelegen aan de Nieuwstraat 70 op de 
onderstaande datums:

27 april 2019  11.00 - 14.00 uur  Koningsdag 
30 juni 2019 10.30 - 12.30 uur  Zomerviering 
18 augustus 2019 11.00 - 18.00 uur   Tuinfeest / St. 

Welzijn Zonhove 
14 september 2019 10.00 - 18.00 uur  Biketrikedag 
28 september 2019 10.00 - 23.00 uur  Ge-hurt-er-ook-bij 

dag
26 oktober 2019 vanaf 18.45 uur Halloweentocht
20 december 2019 17.00 - 21.30 uur Kerstplein

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, tenzij 
bij het besluit anders wordt vermeld.

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.

Stemmen bij onderhandse volmacht
Als u op de dag van de verkiezingen niet in de gelegenheid 
bent om uw stem uit te brengen kunt u iemand machtigen om 
voor u te gaan stemmen. Bij een onderhandse volmacht draagt 
u uw stempas aan een andere persoon over, u vult beiden 
de achterzijde van de stempas in en geeft de gemachtigde 
naast uw stempas een kopie van uw legitimatiebewijs. De 
gemachtigde kan samen met zijn stem uw stem uitbrengen. 
De onderhandse volmacht kunt u tot op de verkiezingsdag 
verlenen.

Onderhandse volmacht kunt u alleen verlenen als u binnen 
dezelfde gemeente en/of hetzelfde waterschap woonachtig 
bent. 

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. 

Stemlokalen
U kunt uw stem uitbrengen in de volgende stemlokalen
Kom van Son, gemeentehuis, Raadhuisplein 1
De Vloed, Berkenstaete, De Bontstraat 71
’t Harde Ven, BS De Sonnewijzer, Ruysdaelstraat 6
De Gentiaan, BS De Bloktempel, IJssellaan 6
(let op: de  ingang ligt aan de Amerikalaan en dit bureau is 
NIET toegankelijk voor mindervaliden)
De Gentiaan, Braecklant, Amerikalaan 2
Kom Breugel, Parochiehuis Den Bauw, St. Genovevastr. 29
’t Eigen, BS De Stokland, Jupiterstraat 3
Hoogstraat, De Boerderij, Leeuwstraat 2
Sonniuspark, BS De Ruimte, Honingbij 1
BS=basisschool

Toegankelijkheid 
Alle stembureaus, behalve het stembureau in BS De 
Bloktempel, zijn toegankelijk voor mindervaliden en 
rolstoelers. 
In het gemeentehuis, in Berkenstaete en in De Boerderij is 
een automatische deur aanwezig.

Het stembureau in basisschool De Bloktempel in De 
Gentiaan is helaas niet toegankelijk met een rolstoel of 

scootmobiel. Wij verwijzen u naar het dichtstbijzijnde 
stemlokaal gevestigd in gemeenschapshuis Braecklant.
Gezien de grootte van de wijk De Gentiaan en om de 
doorloop bij het tegenover gelegen stemlokaal Braecklant 
te bevorderen, is het noodzakelijk om, ondanks de slechte 
toegankelijkheid, wel gebruik te maken van dit stemlokaal.

Voorzieningen bij stemlokalen
•  Goedgekeurde loepen met led verlichting in elk stemlokaal
•  Kandidatenlijsten in vergroot lettertype in elk stemlokaal
•  In het stemlokaal in gemeentehuis is een kandidatenlijst in 

braille beschikbaar
•  Verwijzingsborden in de locaties zijn vergroot
•  Een invaliden parkeerplaats bij elk stembureau
•  Extra stoelen in de stemlokalen zodat mensen kunnen 

zitten


	01_Gemeente_12
	02_Gemeente_12

