
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
Nieuwe vleugel gemeentehuis 
in gebruik genomen

Maandag 1 april 2019 hebben we de nieuwe vleugel van het 
gemeentehuis aan de Airbornestraat in gebruik genomen. We 
zijn de dag gezamenlijk feestelijk met taart begonnen. 
We gaan binnenkort een open dag organiseren, zodat alle 
inwoners ook een kijkje kunnen nemen in ons nieuwe 
gebouw.

Geen spreekuur John Frenken op 
5 april en Hans Gaillard op 10 april 

Op vrijdag 5 april 2019 vervalt het spreekuur van wethouder 
John Frenken. Op woensdag 10 april 2019 vervalt het 
spreekuur van Burgemeester Hans Gaillard. Een afspraak 
voor de week erna kunt u maken via 0499 - 491405 of 
bestuurssecretairaat@sonenbreugel.nl

Uitbreiding en verduurzaming huisvesting 
onderwijs 

De gemeente Son en Breugel stelt ruim 6 ton beschikbaar 
voor het realiseren van een brede school op de locatie 
van basisschool De Harlekijn. Nog eens 50.000 euro 
komt beschikbaar voor de Emiliusschool om het gebouw 
duurzamer te maken. De gemeenteraad neemt 9 mei een 
besluit over de plannen. 

Kinderopvang
Het plan is om bij basisschool De Harlekijn 2 extra lokalen 
te realiseren met een oppervlak van 230 m2, bedoeld voor 
kinderopvang. Zo ontstaat hier, net als bij andere nieuw 
gebouwde scholen in de gemeente, een Brede School met 
een doorlopende leerlijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 
Om de bereikbaarheid te vergroten, voorziet het plan ook in 
3 extra parkeerplaatsen.  

Zonnepanelen voor de Emiliusschool 
De gemeente stelt daarnaast € 50.000,- beschikbaar voor 
het verduurzamen van de Emiliusschool. Het geld is bedoeld 
voor de aanschaf van 550 zonnepanelen en het vervangen 
van de verlichting door ledverlichting. 

Ophaalschema 8 april t/m/ 12 april
In de week van maandag 8 april t/m vrijdag 12 april 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.

We halen uw groente-, fruit- , tuinafval en 
etensresten weer wekelijks op 

Son en Breugel heeft een doel: restafval terugdringen tot 
uiteindelijk 5%. We scheiden ons afval al goed, maar het kan 
nog beter. De hoeveelheid herbruikbaar afval dat nog in het 
restafval zit, is nog te hoog. 

Om restafval verder terug te dringen is het belangrijk dat 
u vooral gebruik maakt van de groene container. Daar kan 
méér in dan u misschien denkt. 

Wat hoort in de groene bak
In de groene bak horen bijvoorbeeld: schillen en resten 
van groente, fruit en aardappelen, bladeren, bloemen- en 
plantenresten, botjes, uitwerpselen van kleine huisdieren, 
brood, noten, pitten, doppen van noten, onkruid, eierschalen, 
etensresten, gras, schors, kaaskorsten zonder plastic, 

kamerplanten, klein snoeiafval, kattenbakkorrels met 
Milieukeur, stro, theezakjes, keukenpapier, gestold vet, 
visgraten, koffiefilters en koffie-pads.

In de grijze bak hoort alleen
Hygiënisch papier zoals vochtige doekjes, keukenpapier, 
papieren zakdoekjes, maandverband, chips-zakken, Nespresso 
koffiecups, volle stofzuigerzak, kattenbakkorrels zonder 
milieukeur, as van kachel en bbq, kauwgom, peuken, tempex/
piepschuim, kaarsvet en verpakking van Senseo-pads.

Groene bak wekelijks geleegd
En tot en met november wordt de groene gft-container weer 
wekelijks geleegd. 

Als u bij het werken in de tuin méér tuinafval heeft dan in 
de groene bak past, vraag 
dan of een van uw buren 
nog capaciteit in de groene 
bak heeft die week. Het is 
een kleine moeite en zoveel 
beter dan het overtollige 
gft in de grijze container te 
gooien.

-  De groene afvalbak wordt 
wekelijks geleegd.

-  Groene afvalbak voor groente, 
fruit en tuinafval én etensresten.
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AFVALVERWERKING

Verhuizing doorgeven?
Overal en altijd, veilig en vlot!

Online service Burgerzaken

Een drugspand in uw wijk, dat wil toch niemand? Politie en 
gemeente, maar ook de Belastingdienst en het Openbaar 
Ministerie werken hard om georganiseerde criminaliteit 
aan te pakken. Maar we hebben uw hulp hier ook bij nodig! 
Daarom is ook een flyer bij u op de deurmat gevallen, met 
daarin informatie over de risico’s, hoe u een lab of kwekerij 
herkent en wat u kunt doen om ons te helpen. 

Het kan overal gebeuren
We komen ze overal tegen: in huurhuizen en koop-
woningen, in loodsen of gewoon in het open veld, in 
openbare gebouwen of onder de grond. Zeg dus nooit: dat 
gebeurt in mijn buurt niet. De ervaring leert ons anders. 
De overheid werkt hard om onze leefomgeving veilig te 
houden, want achter dit soort drugspanden zit een wereld 
van criminaliteit. Mede dankzij oplettende burgers boeken 
we successen, maar uw hulp blijft belangrijk. Uiteindelijk 
bent u de ogen en oren in de wijk! 

Veilige leefomgeving
Veiligheid is een groot goed. Hoe fijn is het als u veilig 
over straat kunt, kinderen zonder angst kunnen spelen en 
u ongestoord uw werk kunt doen? Hier zijn we met z’n 
allen verantwoordelijk voor: overheden, ondernemers én 
inwoners. Helaas liggen er toch gevaren op de loer. 
En soms zijn deze dichterbij dan we ons realiseren. Het 
is dus belangrijk dat we met z’n allen alert zijn om onze 
omgeving veilig te houden. En dat proberen we dan ook! 
Wist u bijvoorbeeld dat er vorig jaar in Oost Brabant  
ongeveer 10 drugslabs zijn opgerold? In 2017 waren dat er 
zelfs rond de 15!

Gevaren drugspand
Ondanks dat we weten dat 
drugspanden overal voorkomen, 
hopen we toch allemaal dat we ze 
niet in onze eigen wijk of straat 
tegenkomen. Toch is dat het geval, 
drugspanden zijn vaak dichterbij 
dan u denkt. Ondanks dat u er in 
het dagelijks leven niet direct last 
van hebt,  brengen dit soort panden 
wel gevaren met zich mee. Denk 
aan brandgevaar, giftige stoffen en 
dan hebben we het nog niet over 
het publiek wat zo’n pand aantrekt. 
In een veilige buurt horen dit soort 
panden niet thuis. 

Hoe herkent u een drugspand?
Criminelen worden steeds creatiever om de aanwezigheid 
van drugspanden te versluieren, in de hoop dat ze niet 
opvallen in de wijk. Toch zijn er wel signalen die duiden op 
de mogelijke aanwezigheid van een drugspand. Hieronder 
leest u een top vijf van signalen die het meest in het oog 
springen:  
• Zoete, anijsachtige of chemische geur;
• Condens op de ramen;
• Constant zoemend of brommend geluid;
• Blauwe vaten of jerrycans om het pand;
•  Regelmatig bestelwagens of kleine vrachtwagens bij het 

pand

Meld Misdaad Anoniem
Heeft u het vermoeden dat er in uw wijk iets niet klopt, 
maar durft u dat niet meteen zelf te melden?  Ga dan niet 
zelf op pad, maar meldt dit via Meld Misdaad Anoniem. Hier 
kunt u veilig en volledig anoniem melding maken. De politie, 
maar ook gemeenten en andere overheden gaan met de 
meldingen aan de slag. 
Ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl voor meer 
informatie.

Informatie
Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, neem dan contact 
op met de ambtenaar Integrale veiligheid via 0499-491491, 
of met de politie via www.politie.nl -> thema drugs -> 
aantreffen vermoeden drugslab.

Hennepkwekerijen en drugslabs: help ze uw wijk uit! 
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BEKENDMAKINGEN

Bouwzaken

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
op:
21 maart 2019  Zwaluwlaan 2, 5691 VG - verbouwen 

woonhuis (BOUWEN)
21 maart 2019  Ekkersrijt 7005, 5692 HB - plaatsen 

gevelreclame (RECLAME)

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:
26 maart 2019  Steenboklaan 4, 5694 VL - plaatsen 

dakkapel (BOUWEN)
26 maart 2019  Kanaaldijk Zuid 2, 5691 NL - houden 

evenement “Drakenbootfestijn Son” 
(HANDELEN IN STRIJD MET REGELS 
RUIMTELIJKE ORDENING)

26 maart 2019  Witsnuitlibel 4, 5692 WM – bouwen 
woonhuis (BOUWEN)

27 maart 2019  ’t Keske 14, 5694 NJ – bouwen 
woonhuis met bijgebouw (BOUWEN)

27 maart 2019  Van Gentlaan 14, 5694 SC - wijzigen 
gevelreclame (RECLAME / BOUWEN)

28 maart 2019  Perceel Boslaan 44 5691 CX  -  het 
kappen van 5 Douglas bomen 

  1 x rechtsvoor en 4 x achtererf 
(KAPPEN)

28 maart 2019  Perceel Libellenlaan veld K Sonniuspark 
- 15 tal bomen 5 eiken en 

 10 amerikaanse eiken (KAPPEN) 
28 maart 2019  Op het terrein IJssellaan 2-4 5691 HB   

-  ongeveer 175 bomen
 (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:
26 maart 2019   Ekkersrijt 7005 t/m 7023, 5692 HB - 

veranderen van een kantoorgebouw
27 maart 2019   De Bontstraat 40, 5691 SW - plaatsen 

erfafscheiding

Ingekomen sloopmelding
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
sloopmelding ontvangen:
25 maart 2019  Eindhovenseweg 27, 5691 NG - 

asbestsanering (SLOPEN)
Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden 
ingediend

Emigratie naar onbekend adres

Het college maakt bekend dat uit onderzoek gebleken is 
dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn  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 A.M. Cucu, geboren 29 maart 1997
• de heer E. Gulevskis, geboren 9 september 1987

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.
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