
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

Gemeentehuis gesloten op 30 en 31 mei

In verband met Hemelvaart en een compensatiedag, is het 
gemeentehuis gesloten op donderdag 30 en vrijdag 31 mei a.s.

Wist u dat veel van onze dienstverlening ook online te 
regelen is? 
Kijk bij inwoners en ondernemers voor al onze (digitale) 
producten en diensten.
Een afspraak voor uw bezoek kunt u 24/7 per dag plannen via 
onze afsprakenplanner. Kijk hiervoor op onze homepagina.

Weekmarkt op dinsdag 28 mei

In verband met Hemelvaart op donderdag 30 mei, wordt de 
weekmarkt verplaatst naar dinsdag 28 mei.

Ophaalschema 27 mei t/m 1 juni
In de week van maandag 27  mei  t/m zaterdag 1 juni wordt 
uw GFT, papier en PMD opgehaald. Alle ophaaldagen vindt u 
in De Afvalapp! 

Inhaalroutes Hemelvaart
De volgende inhaalroutes voor donderdag 30 mei zijn 
ingepland:
• Papierroute wordt op vrijdag 31 mei ingehaald 
• GFT wordt zaterdag 1 juni ingehaald 
• Restafval wordt zaterdag 1 juni ingehaald 

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. 

Verkiezingen Europees Parlement

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

Stembureaus
U kunt met een stempas in alle stembureau’s binnen de 
gemeente stemmen. De stemlokalen zijn geopend van 07.30 
tot 21.00 uur

•  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
Bij het gemeentehuis, Berkenstaete en De Boerderij is een 
automatische deur aanwezig.
Alle stembureaus, behalve het stembureau in BS De 
Bloktempel in De Gentiaan, zijn toegankelijk voor 
mindervaliden en rolstoelers. 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
•  Goedgekeurde loepen met led verlichting in elk stembureau
•  Kandidatenlijsten in vergroot lettertype in elk stembureau
•  In het stembureau in gemeentehuis is een kandidatenlijst in 

braille beschikbaar

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

Datum  Aanvang  Onderwerp  Voor wie  Waar
28 mei  Weekmarkt (ipv 30 mei)  Raadhuisplein 
30 mei  Gemeentehuis gesloten
31 mei   Gemeentehuis gesloten

AFVALVERWERKING

VERKIEZINGEN

Wil je meer weten over hoe je verdachte zaken herkent, 
of zoek je meer informatie? Ga dan naar www.brabant.nl/drugs

meldmisdaadanoniem.nl

MELD 
VERDACHTE 
ZAKEN! SAMEN TEGEN

DRUGSCRIMINALITEIT

OGEN 
EN OREN

VAN BRABANT,0900
8844

POLITIE

Drugscriminaliteit en drugsafval 

Ziet of ruikt u iets verdachts? Of vindt u drugsafval? 
Meld het direct bij de politie of bij Meldmisdaadanoniem als 
u liever niet vertelt wie u bent. 

Waar kan ik verdachte zaken melden?
1. via de politie: bel (0900) 8844 of 112
  NB Als u getuige bent van drugsdumping (heterdaad), of 

als er sprake is van een gevaarlijke of bedreigende situatie, 
altijd 112 bellen. 

2.  via Meld Misdaad Anoniem: bel (0800) 7000 
  Of meld anoniem via www.meldmisdaadanoniem.nl geef 

duidelijk aan waarom dat wat u gezien of gehoord hebt 
niet pluis is

3. via BuitenBeterapp
  Download de BuitenBeterapp Maak een foto en 

stuur die door naar de gemeente. De gemeente zorgt dat 
het probleem wordt aangepakt. Het downloaden van de 
app en verzenden van berichten is gratis. De app werkt in 
heel Nederland en is er voor iPhone, Android, Windows 
Phone en BlackBerry

Wat te doen als ik drugsafval vind?
-  Raak niets aan
-  Schop of duw niet tegen de verpakkingen
-    Neem minimaal 25 meter afstand (bij brand minimaal      

100 meter) met de wind in de rug
-  Rook niet in de buurt van de dumping
-  Bel direct de politie
-   Geef uw exacte locatie door en of er eventueel sprake is 

van brand of dat er rook van dumping afkomt
-  Volg de instructies van de politie op
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VACATURES

BEKENDMAKINGEN

Bouwzaken

Aangevraagde omgevingsvergunning
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
14 mei 2019  Oeverlibel, kavel G05 - bouwen woonhuis 

(BOUWEN) 

Mededeling omtrent intrekken aanvraag 
omgevingsvergunning
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning 
is door de aanvrager ingetrokken op:
09 mei 2019  Nieuwstraat 48, 5691 AD - aanbrengen 

bestickering voor reclame-uiting raam en 
lichtbak barbershop (RECLAME)

15 mei 2019  Sonse Heide, Rijksweg A50 - aanleggen 
LS-kabel bij verzorgingsplaats (WERK OF 
WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)

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

Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben 
omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. 
Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
14 mei 2019  Vinklaan 3, 5691 VJ - wijzigen voorgevel 

woonhuis (BOUWEN)

Ingekomen sloopmelding
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
sloopmelding ontvangen:
10 mei 2019  Varenlaan 2, 5691 WB - asbestsanering 

(SLOPEN)

Geaccepteerde sloopmeldingen 
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de 
onderstaande sloopmeldingen:
09 mei 2019  Sint Genovevastraat 33, 5694 AE - 

asbestsanering (SLOPEN)
10 mei 2019  Vinklaan 3, 5691 VJ – asbestsanering en 

sloopwerkzaamheden aan de woning 
(SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden 
ingediend. 

Vaststelling ‘Beleidsnotitie Bed & 
Breakfast Son en Breugel’

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 
7 mei 2019 de ‘Beleidsnotitie Bed & Breakfast Son en 
Breugel’ vastgesteld.

Son en Breugel kende geen afwegingskader voor het 
vestigen van een Bed & Breakfast binnen de bebouwde 
kom van de gemeente. Om niet op ieder verzoek een 
ad hoc beslissing te hoeven nemen, is voor het vestigen 
van Bed & Breakfast binnen de bebouwde kom van de 
gemeente een beleidskader wenselijk. Om die reden heeft 
het college de ‘Beleidsnotitie Bed & Breakfast Son en 
Breugel’ vastgesteld. 

Op grond van de ‘Beleidsnotitie Bed & Breakfast Son 
en Breugel’ is de vestiging van een Bed & Breakfast 
binnen de bebouwde kom toegestaan onder de volgende 
voorwaarden:
•  het betreft een ondergeschikte functie bij de bestemming 

‘Wonen’;
•  de uitoefening van een Bed & Breakfast is uitsluitend 

toegestaan binnen bestaande legale bebouwing;
•  de verzorging van de Bed & Breakfast dient uitgevoerd te 

worden door (één van) de bewoners die ook eigenaar(s) 
is / zijn van de woning;

•  maximaal 30% van het vloeroppervlak van het 
hoofdgebouw en de bijbehorende gebouwen mag worden 
gebruikt ten behoeve van de vestiging van een Bed & 
Breakfast met een maximum van 60 m2;

•  het aantal kamers mag niet meer bedragen dan 2, met 
maximaal 3 slaapplaatsen per kamer;

•  de bouwkundige opzet en indeling kan niet functioneren 
als zelfstandige woonruimte. Een kookgelegenheid ten 
behoeve van de voorziening is niet toegestaan;

•  de maximaal aaneengesloten verblijfsduur mag niet meer 
bedragen dan 6 nachten;

•  de uitoefening van de Bed & Breakfast mag geen nadelige 
gevolgen hebben voor het woon- en leefklimaat van 
omwonenden en geen nadelige gevolgen hebben voor 
de uitoefening van de bedrijfsvoering van omliggende 
bedrijven. 

De beleidsnotitie is te raadplegen via: www.sonenbreugel.nl  
Bestuur en Organisatie 
Lokaal beleid en regelgeving Beleidsnota.

Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep in te stellen 
tegen het vastgestelde beleid.

De beleidsnotitie treedt in werking op de dag na deze 
publicatie (artikel 3.40 Awb).

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.

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 

Wij hebben op het moment verschillende vacatures. 
Wij zoeken onder andere een

•  een Senior Medewerker Beleidsuitvoering Openbaar 
Groen en

•  een Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Wonen

Heb jij belangstelling om bij ons te komen werken? 
Kijk voor alle actuele vacatures op 
www.werkeninzuidoostbrabant.nl

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

MEDEDELINGEN EN BERICHTEN
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