
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
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MEDEDELINGEN EN BERICHTEN

Geen spreekuur John Frenken op 
26 april 2019

Op vrijdag 26 april 2019 vervalt het spreekuur van wethouder 
John Frenken. Een afspraak voor de week erna kunt u maken 
via 0499 – 491405 of bestuurssecrtariaat@sonenbreugel.nl

25 april bijeenkomst in De Bongerd 
Samen isoleren en zonnepanelen aanschaffen

Bewoners in Breugel die interesse hebben om hun huis te 
isoleren of zonnepanelen willen, zijn op 25 april om 19.30 
uur welkom in de Bongerd, Asteroïdenlaan 2. Buurtteam 
Molenwiek presenteert dan het aanbod voor isolatie en 
zonnepanelen dat zij voor de buurt vormgegeven hebben. 
Door dit samen te doen is het voordeliger en makkelijker. 

Buurtbewoners Toon van Kaathoven, Pascal Mankgraaf, 
René van Elst en Cor Coensen zijn voor alle buren aan de 
slag met een mooi aanbod voor isolatie en zonnepanelen. Zij 
vergelijken hiervoor verschillende offertes van leveranciers 
uit de regio. Tijdens de bijeenkomst presenteren zij het 
aanbod en vertellen over de selectie. Zij volgen hiermee 
het voorbeeld van het buurtteam in de Gentiaan. 

Aanmelden
Bewoners die willen komen kunnen zich aanmelden via 
de activiteit “Zonnepanelen en isolatie, collectief regelen” 
in de buurkracht-app. Deze is gratis te downloaden in de 
store (zoek op buurkracht). Klik op “Ik doe mee” om u aan 
te melden. Op de bijeenkomst kunnen bewoners meteen 
vrijblijvend een offerte aanvragen. 

Buurkracht is samen energie besparen
Buurkracht is kosteloos, onafhankelijk en niet-commercieel. 
Buurkracht gelooft dat energie besparen makkelijker, 
voordeliger en leuker is als je het met de buren doet. Meer 
informatie vindt u op www.buurkracht.nl.

Leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020

Vóór 15 mei 2019 aanvragen
Als uw kind in aanmerking komt voor de regeling 
leerlingenvervoer, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen 
bij de gemeente. Een aanvraag voor een vergoeding voor het 
schooljaar 2019-2020, dient vóór 15 mei 2019 bij ons binnen 
te zijn. Uw aanvraag wordt door ons in behandeling genomen 
en u krijgt altijd vóór het begin van het nieuwe schooljaar 
een besluit. 
U kunt overigens ook een aanvraag doen gedurende het 
schooljaar.

Drempelbedrag
Is de afstand tussen woning en school meer dan 6 kilometer, 
dan geldt hiervoor - afhankelijk van het soort onderwijs en 
het inkomen - een drempelbedrag.

Informatie op de website
Het aanvraagformulier en informatie over het drempelbedrag, 
vindt u op onze website onder Inwoners en Ondernemers / 
Leerlingenvervoer. 
Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u ook 
bellen met onze afdeling Dienstverlening via 491491.

Verkiezingen Europees Parlement

Op donderdag 23 mei 2019 vinden er weer verkiezingen 
plaats. 

Stemmen bij volmacht
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. 
U kunt iemand machtigen die zelf een stempas heeft 
ontvangen voor de verkiezing an de Nederlandse leden van 
het Europees Parlement.

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 maandag 20 mei 2019, 
tot 12.00 uur.

De onderhandse volmacht
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 woonachtig bent.

NB Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten 
aannemen. 
De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden 
uitgebracht.

Kiezerspas
Als een kiezer voor de verkiezing het Europees Parlement 
in een andere gemeente wil stemmen dan waar u woont, 
kan u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u 
voor het Europees Parlement stemmen in elke gemeente in 
Nederland.
U kunt een kiezerspas aan vragen tot uiterlijk maandag 20 mei 
2019 (schriftelijk) de dag voor de verkiezingen (mondeling), 
dat wil zeggen 22 mei 2019 voor 12.00 uur.
U moet uw stempas inleveren bij omzetting kiezerspas.

Stemmen per brief
Verblijft u tijdelijk in het buitenland en u wil per brief 
stemmen bij de Europees Parlementsverkiezing, dan verloopt 
de aanvraag altijd via gemeente Den Haag.
Uw aanvraag van een briefstembewijs moet uiterlijk op  
25 april 2019 om 23.59 uur (Nederlandse tijd) bij de 
gemeente Den Haag binnen zijn.
https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/
verkiezingen/kiezers-buiten-nederland/tijdelijk-in-het-
buitenland-tijdens-de-verkiezing-van-het-europees-
parlement.htm

Registratie als kiezer
De burgemeester van Son en Breugel maakt bekend dat 
iedereen bij de afdeling Dienstverlening, Raadhuisplein 1 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.

Identifi catieplicht
Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identifi ceren met 
een geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsdocumenten 
zijn het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij de verkiezing 
van het Europees Parlement mag u een paspoort, rijbewijs of 
identiteitskaart gebruiken dat op 23 mei 2019 (de dag van de 
stemming) maximaal 5 jaar is verlopen..

24-04-2019

Agenda komende periode

Datum  Aanvang  Onderwerp  Voor wie  Waar
25 april 19.00 tot 10.30 Presentatie advies Proefcasus  Openbaar  Evoluon Eindhoven
  Eindhoven Airport  
25 april 19.30 uur Informatiebijeenkomst over isoleren  Inwoners Breugel  De Bongerd in Breugel
  en zonnepanelen 
26 april vervalt Spreekuur wethouder John Frenken
27 april   Milieustraat gesloten

VERKIEZINGEN

DUURZAAM

Nationale Herdenking 2019

Op zaterdagavond 4 mei a.s. staat Nederland stil 
bij de Nationale Herdenking. In Son en Breugel legt 
burgemeester Hans Gaillard samen met leerlingen van 
basisschool de Krommen Hoek en de Regenboog en een 
Sinti-vertegenwoordiger kransen bij het monument bij de 
vijver aan de Europalaan. 

De harmonie PHEV, het St. Catharinagilde, de kinderen 
van De Krommen Hoek en De Regenboog, de 
scoutinggroepen, de veteranen, de Jeugdgemeenteraad, de 
kerken in Son en Breugel en de Sinti’s leveren al jaren een 
bijdrage aan deze herdenking.

Programma 4 mei 2019
19.30 uur  Oecumenische dienst in de kerk aan de 

Zandstraat
19.50 uur  Vertrek stille tocht. De route gaat vanaf 

de Zandstraat, via het fi etspad over de 
voormalige Lindenstraat, naar de Boslaan, en 
dan via Europalaan naar het monument bij de 
vijver

19.59 uur Signaal Taptoe
20.00 uur 2 minuten stilte
20.02 uur  Het St. Catharinagilde brengt een vendelsaluut.
Burgemeester Hans Gaillard legt samen met de leerlingen 
van De Krommen Hoek en de Regenboog en een 
vertegenwoordiger van de Sinti’s in Son en Breugel 
kransen bij het monument. Daarnaast zullen o.a. leden van 

de Jeugdgemeenteraad en de Veteranen uit Son en Breugel 
een bloemstuk leggen.  Ook u kunt uw bloemen leggen. 
De herdenkingsbijeenkomst wordt muzikaal ondersteund 
door de harmonie Pro Honore et Virtute. 

20.30 uur Einde van de herdenking

De bijeenkomst bij het monument 
wordt door Son en Breugel Verbindt live 
uitgezonden. Na afl oop is het verslag 
terug te kijken op hun website www.
sonenbreugelverbindt.nl bij Uitzending 
Gemist.
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AFVALVERWERKING

BEKENDMAKINGEN

Bouwzaken

Aangevraagde omgevingsvergunning
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
15 april 2019  Nieuwstraat 48, 5691 AD – aanbrengen 

gevelreclame (RECLAME)

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt 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. 

Mededeling omtrent intrekken aanvraag 
omgevingsvergunning
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning 
is door de aanvrager ingetrokken op:
10 april 2019  Peellaan 67, 5691 LK – aanbouw zijkant 

woonhuis (BOUWEN)
 
Tegen de intrekking van aanvragen voor een 
omgevingsvergunning kunnen geen bedenkingen of 
bezwaren worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders hebben 
omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. 
Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:
15 april 2019  Kanaaldijk Zuid 3a, 5691 NL – 

afwijken bestemmingsplan t.b.v. een 
muziekschool (HANDELEN IN 
STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE 
ORDENING)

15 april 2019  De Bontstraat 40, 5691 SW – plaatsen 
erfafscheiding (BOUWEN)

17 april 2019  Peellaan 59, 5691 LK – plaatsen 
zwembad (BOUWEN)

17 april 2019  Distelvlinderlaan 25, 5691 RM – 
plaatsen dakkapel (BOUWEN)

15 april 2019      Huygensstraat 15 5691 XM - het 
kappen van 1 dennenboom op zij-erf 
(KAPPEN)

Besluit verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning
Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning 
is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:
12 april 2019   Peellaan 59, 5691 LK – het plaatsen van 

een zwembad

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

Evenementenvergunning voor de niet-
wedstrijd activiteiten/faciliteiten van de 
ELE Rally 2019
Op 16 april 2019 heeft de burgemeester een 
evenementenvergunning verleend voor de niet-wedstrijd 
activiteiten/faciliteiten van de ELE Rally 2019.
Het evenement, georganiseerd door Stichting ELE Rally 
vindt plaats op vrijdag 24 mei 2019 en zaterdag 25 mei 
2019 rondom het terrein van Ekkersrijt 2037 en rondom 
het Raadhuisplein en Kerkplein. 

Tijdelijke verkeersmaatregelen evenement 
niet-wedstrijd activiteiten/faciliteiten van 
de ELE Rally 2019
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 
16 april 2019 besloten tijdelijke verkeersmaatregelen te 
treffen t.b.v. de niet-wedstrijd activiteiten/faciliteiten van 
de ELE Rally 2019, die worden gehouden op vrijdag 24 mei 
2019 en zaterdag 25 mei 2019.

De tijdelijke verkeersmaatregelen bestaan uit: 
•  Het verkeer op de Nieuwstraat wordt geregeld door 

gecertifi ceerde verkeersregelaars. Zij zorgen ervoor dat 
er een goede doorstroom van het verkeer plaatsvindt. Er 
worden minimaal drie verkeersregelaars ingezet, waarvan 
er één aan de noordzijde van de Nieuwstraat wordt 
geplaatst, één aan de zuidzijde van de Nieuwstraat en één 
aan de Airbornestraat.

•  Het parkeerterrein aan het Kerkplein achter de 
kerktoren mag worden afgezet.

•  De parkeerplaatsen aan de Airbornestraat voor het 
gemeentehuis mogen worden afgezet. Hier zal ten tijde 
van het evenement een wegsleepregeling van kracht zijn. 

•  Het Oranjeveld aan de Wilhelminalaan mag worden 
gebruikt als extra parkeerterrein voor bezoekers van de 
ELE-Rally. 

Tijdelijke verkeersmaatregelen Supersized 
Kingsday bij Aquabest
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 
15 april 2019 besloten tijdelijke verkeersmaatregelen te 
treffen t.b.v. Supersized Kingsday dat wordt gehouden op 
zaterdag 27 april 2019 van 12.00 uur tot 23.00 uur.

De tijdelijke verkeersmaatregelen bestaan uit:
•  De Hoberglaan wordt op 27 april 2019 van 22.00 uur tot 

28 april 2019 01.00 uur afgesloten voor alle verkeer.
•  De weg naar Aquabest (Ekkersweijer) wordt op 27 

april 2019 vanaf 10.00 uur afgesloten voor alle verkeer 
vanaf het kruispunt met de Verlengde Huizingalaan. Deze 
afsluiting is aanwezig tot 28 april 2019 02.00 uur. 

•  Ekkersrijt 6000 wordt op 27 april 2019 afgesloten voor 
alle verkeer in westelijke richting vanaf het kruispunt met 
Science Park Eindhoven 5500. Deze afsluiting is aanwezig 
van 27 april 2019 om 21.00 uur tot 28 april 2019 om 
02.00 uur. 

•  Bestemmingsverkeer voor de bedrijven gelegen aan de 
Kanaaldijk-Noord is tijdens de afsluiting toegestaan op de 
Hoberglaan.

•  De weg naar Aquabest (Ekkersweijer) wordt gebruikt 
voor de toegang en het vertrek van bezoekers van het 
evenement en is voor hen toegankelijk.

Ophaalschema 29 april t/m 3 mei
In de week van maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei 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.

Milieustraat Koningsdag dicht
In verband met de viering van Koningsdag 
is de Milieustraat op 27 april gesloten.

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.

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