
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

Het college is weer compleet

Donderdagavond 9 mei heeft de gemeenteraad Paul 
van Liempd (fractie PvdA/GroenLinks) en Jos de Bruin 
(DorpsVISIE) benoemd tot wethouders in het college van 
burgemeester en wethouders van Son en Breugel.
Beide heren volgen Tom van den Nieuwenhuijzen op, die op 
18 januari jl. zijn functie als wethouder neerlegde.

Jos de Bruin                               Paul van Liempd

Dienstverlening tijdelijk naar de 
voormalige Vijverbergschool

Na de zomer starten we met de renovatie van het oude 
deel van het gemeentehuis. De raad heeft besloten dat de 
loketten voor de dienstverlening aan inwoners tijdelijk 
verhuizen naar de voormalige Vijverbergschool aan de 
Ruijsdaelstraat. Deze locatie is goed bereikbaar en heeft 
voldoende parkeergelegenheid. Dit betekent dat u na de 
zomer bij de voormalige Vijverbergschool terecht kunt voor 
bijvoorbeeld de uitgifte van documenten als paspoorten, 
rijbewijzen, uittreksels en verklaringen en voor het inkijken 
van o.a. vergunningen en bestemmingsplannen. 

Het college van burgemeester en wethouders, enkele 
ondersteunende diensten en het archief verhuizen ook 
mee naar die locatie. Voor vergaderingen van de raad en 
de raadscommissies zoeken we nog naar andere tijdelijke 
huisvesting. Meer informatie hierover volgt.  

Marianne van der Putte-Verhoeven 
nieuw gemeenteraadslid

In de vergadering van de 
gemeenteraad van 9 mei jl. is 
mevrouw M.A.P.J. (Marianne) van 
der Putte-Verhoeven beëdigd als 
raadslid (fractie DorpsVISIE).

Zij volgt de heer J.L.M. (Jos) de Bruin 
op, die in dezelfde vergadering is 
benoemd tot wethouder.

Commissievergaderingen

Volgende week zijn er drie commissievergaderingen in het 
gemeentehuis. 
De vergaderingen beginnen met spreekmogelijkheden voor 
het publiek over onderwerpen die op de agenda staan.

Commissie Grondgebiedzaken
Datum en tijdstip: maandag 20 mei  2019, 20.00 uur
Agenda: 
•  Presentatie SWZ - herontwikkeling terrein Zonhove 

(nazending)
•  Visie Eindhovenseweg
•  Zienswijze inzake Eindhoven Airport (nazending)
•  Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) 

Commissie Burgerzaken
Datum en tijdstip: dinsdag 21 mei 2019, 20.00 uur
Agenda:
•  Beleid voorschoolse voorzieningen en Voor- en 

vroegschoolse educatie (VVE)
•  Presentatie WSD over 3D ketensamenwerking 

Commissie Algemene Zaken
Datum en tijdstip: woensdag 22 mei 2019, 20.00 uur
Agenda:
•  Defi nitief Ontwerp fase-2 (renovatie gemeentehuis) en 

kredieten voor verdere uitvoering
•  Actualisatie Algemene plaatselijke verordening en intrekken 
Brandbeveiligingsverordening

•  Verordening op de Rekenkamercommissie van de gemeente 
Son en Breugel 2019

Openbare vergaderingen
De commissievergaderingen 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 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.

Besluitenlijst raadsvergadering  9 mei 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 raadsgriffi er Frans den Hengst, telefoon 491410, 
f.denhengst@sonenbreugel.nl

Tijdig lintje Koningsdag 2020 aanvragen

Elk jaar ontvangen enkele inwoners van Son en Breugel 
ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke 
onderscheiding. De aanvraag voor de onderscheiding 
loopt via de burgemeester. Iedereen kan één of meerdere 
personen voordragen. 
De voorstellen voor een onderscheiding voor Koningsdag 
2020 moeten uiterlijk vóór 15 juli 2019 bij de gemeente 
zijn ingediend. 
Wanneer u een persoon wilt voordragen, verzoeken wij u 
eerst contact op te nemen met de heer Frans den Hengst, 
Staf, tel.: 0499-491410.
Algemene informatie over het aanvragen van een 
onderscheiding is te vinden op www.lintjes.nl 

Wegwerkzaamheden

In 2018 is de rijweg van Kanaaldijk Noord en Hoberglaan 
vernieuwd.      
Volgende week vinden de afrondende 
werkzaamheden plaats, zoals het aanbrengen 
van rode fi etssuggestiestroken. 
Deze werkzaamheden nemen circa een 
week in beslag en zorgen voor enige 
hinder. Om de werkzaamheden 
mogelijk te maken, wordt een 
omleidingsroute ingesteld

Ophaalschema 20 t/m 24 mei
In de week van maandag 20 mei  
t/m vrijdag 24 mei wordt uw 
GFT 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.

Nieuwe versie DeAfvalapp voor
Androidtelefoons en -tablets
Bent u gebruiker van de Afvalapp op een Android-telefoon 
of –tablet, zoals smartphone van Samsung? Dan vragen wij u 
de app te updaten.

Per 29 mei vervalt de huidige functie ‘notifi caties’ 
(=berichtenservice) van uw Afvalapp. Om deze berichten/
notifi caties te blijven ontvangen heeft de app in de Google 
Store een update nodig. Voor Apple-gebruikers (I-phone en 
I-pad) is er geen verandering.
Als u de app niet update dan blijft de kalenderfunctie van app 
gewoon werken, maar u ontvangt dan na 29 mei geen (extra) 
berichten meer. 

De Afvalapp zelf stuurt u rond 20 mei 
2019 een bericht waarin u geadviseerd 
wordt de app te updaten in Google 
Store. 
Vanaf 20 mei is de update van DeAfvalapp 
gratis beschikbaar in de Google Store. U 
kunt de bestaande app updaten. U hoeft 
dus niet de app opnieuw op uw telefoon 
of tablet te zetten.

15-05-2019

Agenda komende periode

Datum  Aanvang  Onderwerp  Voor wie  Waar
15 mei 20.00 uur  Vergadering commissie algemene zaken Openbaar Raadzaal
20 mei 20.00 uur  Vergadering commissie grondgebiedzaken Openbaar Raadzaal
21 mei 20.00 uur Vergadering commisssie burgerzaken Openbaar Raadzaal 
22 mei 20.00 uur Vergadering algemene zaken Openbaar Raadzaal

AFVALVERWERKING

Volgende week vinden de afrondende 
werkzaamheden plaats, zoals het aanbrengen 

Deze werkzaamheden nemen circa een 
week in beslag en zorgen voor enige 
hinder. Om de werkzaamheden 
mogelijk te maken, wordt een 
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VERKIEZINGEN

BEKENDMAKINGEN

Bouwzaken

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:
02 mei 2019  Ekkersrijt 7102, 5692 HC – plaatsen 

entresolvloer (BOUWEN)
02 mei 2019  Libellenlaan 19, 5692 WB – plaatsen 

erfafscheiding (BOUWEN)   
04 mei 2019  Snijderstraat 16, 5694 BA – plaatsen 

dakkapel voorzijde woning (BOUWEN)
04 mei 2019  Sonniuspark, veld I en J – wijzigen van een 

reeds eerder verleende vergunning voor het 
bouwen van 65 woningen (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:
06 mei 2019  17 Septemberplein 9, 5691 DG - plaatsen 

reclame-uitingen en het intern veranderen 
(BOUWEN / RECLAME)

06 mei 2019  Libellenlaan 25, 5692 WB - plaatsen 
bijgebouw (BOUWEN)

07 mei 2019  Nieuwstraat 33, 5691 AA - plaatsen 
reclame-uiting (BOUWEN)

09 mei 2019  Ekkersrijt 7005 t/m 7023, 5692 HB - 
plaatsen reclame-uitingen 

 (RECLAME)
09 mei 2019  Ekkersrijt 7005 t/m 7023, 5692 HB - 

veranderen kantoorgebouw (BOUWEN)
09 mei 2019  Kanaaldijk Zuid 1, 5691 NL - vergroten 

kantoor (BOUWEN)

Ingekomen sloopmelding
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
sloopmelding ontvangen:
07  mei 2019   Sint Genovevastraat 33, 5694 AE - 

asbestsanering (SLOPEN) 

Geaccepteerde sloopmeldingen 
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de 
onderstaande sloopmeldingen:
03 mei 2019   Crocusstraat 13, 5691 TC - asbestsanering 

(SLOPEN)

Geaccepteerde gebruiksmelding
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de 
onderstaande gebruiksmelding:
07 mei 2019  Raadhuisplein 1, 5691 AL - brandveilig 

gebruiken nieuwbouw gemeentehuis fase 1 
(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

Ontheffing zondagswet Klen Mega Park
Op 9 mei 2019 heeft de burgemeester ontheffing verleend 
van artikel 3 lid 1 van de Zondagswet voor het evenement 
Klen Mega Park bij Café Het Raadhuis aan de Markt 2 in 
Son en Breugel. Dit evenement vindt plaats op 16 juni 2019 
van 13.00 uur tot 20.00 uur.

12 dagenregeling
Op 9 mei 2019 heeft de burgemeester besloten om de 
volgende evenementen toe te staan in gevolg van de 
12 dagenregeling voor Café Het Raadhuis aan de Markt 2 in 
Son en Breugel. 
Het betreft de volgende festiviteiten:
•  Afterparty 6 tegen 6 toernooi vindt plaats op 1 juni 2019 
van 18.00 uur tot 23.00 uur;

•  Adje Kratje vindt plaats op 15 juni 2019 van 13.00 uur tot 
20.00 uur;

•  Klen Mega Park vindt plaats op 16 juni 2019 van 13.00 uur 
tot 20.00 uur. 

Bekendmaking Veiligheidsregio 
concept-rampbestijdingsplan

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-
Zuidoost (VRBZO) maakt bekend, dat in het kader van de 
uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure vanaf 
13 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt:

Het concept-Rampbestrijdingsplan (RBP) Imperial Chemical 
Logistics BV te Son en Breugel.

Het concept-RBP ligt ter inzage in het kantoor van VRBZO, 
Deken van Somerenstraat 2, 5611 KX Eindhoven. Het 
concept-RBP kan worden ingezien op afspraak tijdens 
kantooruren. U kunt daarvoor contact opnemen met mevr. 
Van Dijk (VRBZO, tel. 040 2203 203). Het concept-RBP 
ligt ook ter inzage in het gemeentehuis te Son en Breugel,  
Raadhuisplein 1 te Son en Breugel en kan daar worden 
ingezien tijdens kantooruren (contactpersoon mevr. M. van 
Hoof)
Het concept-RBP is digitaal toegankelijk via de 
internetpagina van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost: www.
vrbzo.nl/rbp-ImperialChemicalLogisticsBV-SonenBreugel/.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter 
inzage legging hun zienswijze kenbaar maken aan het 
Algemeen Bestuur van VRBZO. U kunt uw zienswijze (onder 
vermelding van ‘zienswijze concept- RBP Imperial Chemical 
Logistics BV) op de volgende wijze indienen:
•  Per brief: richten aan mevr. Van Dijk, VRBZO afdeling 

Crisisbeheersing, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven
•  Per mail: richten aan crisisbeheersing@vrbzo.nl
•  Voor het mondeling kenbaar maken van zienswijzen kan 
een afspraak worden gemaakt met mevr. Van Dijk, telefoon 
040 2203203. 

Degene die schriftelijk zijn zienswijze inbrengt kan 
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet te vermelden.

Na de termijn van inzagelegging worden de ingebrachte 
zienswijzen beoordeeld en wordt een besluit genomen 
over vaststelling van het RBP. Beroep tegen dit besluit kan 
alleen worden ingesteld door belanghebbenden die in deze 
voorbereidingsprocedure tijdig hun zienswijze hebben 
ingediend, alsmede belanghebbenden die niet verweten 
kunnen worden geen zienswijze te hebben ingediend.

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.

Verkiezingen Europees Parlement

Op donderdag 23 mei 2019 vinden er weer verkiezingen 
plaats voor het Europees Parlement. 

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.

Ik heb geen stempas ontvangen? 
De stempassen voor de verkiezing voor het Europees 
Parlement op 23 mei  2019 moeten voor 9 mei 2019 bij alle 
kiezers thuisbezorgd zijn.
Bent u uw stempas kwijt of hebt u geen stempas ontvangen? 
Dan kunt u een (vervangende) stempas aan vragen.
U kunt een vervangende stempas aan vragen tot uiterlijk 
maandag 20 mei 2019 (schriftelijk) de dag voor de verkiezingen 
(mondeling), dat wil zeggen woensdag 22 mei 2019 voor 
12:00 uur. U kunt een vervangende stempas aanvragen 
op elke werkdag (tijdens de openingstijden) bij de afdeling 
Dienstverlening. U dient hiervoor wel geldig legitimatiebewijs 
mee te nemen.
Zonder stempas kunt u niet stemmen. U kunt een stempas 
niet bij het stembureau verkrijgen.

Meer informatie over de verkiezingen?
Alle informatie over de verkiezingen vindt u op onze website 
bij Verkiezingen Europees Parlement
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