
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

Gemeentehuis gesloten op maandag 10 juni

In verband met Pinksteren is het gemeentehuis gesloten op 
maandag 10 juni 2019.
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.

Geen spreekuur burgemeester 
Hans Gaillard en wethouder John Frenken

Op woensdag 5 juni vervalt het spreekuur van burgemeester 
Hans Gaillard en op vrijdag 7 juni vervalt het spreekuur van 
wethouder John Frenken
Een afspraak voor een volgend spreekuur kunt u maken via 
0499 – 491405 of bestuurssecrtariaat@sonenbreugel.nl

Gemeenteraadsvergadering 
donderdag 13 juni 2019, 20.00 uur

Volgende week is er een vergadering van de gemeenteraad 
in het gemeentehuis. Iedere raadsvergadering begint met 
een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over 
onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het 
verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen 
stukken en mededelingen en rondvraag.

Agenda
•  Ontwerpbegroting ODZOB 2020 en meerjarenraming 

2021-2023 
•  Zienswijze gemeenschappelijke regeling WSD jaarrekening 

2018/begroting 2020 
•  Ontwerpbegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 
•  Begroting Metropoolregio Eindhoven 2020 
•  Dienst Dommelvallei meerjarenbegroting 2020-2023, 

inclusief 1e begrotingswijziging 2019 en jaarstukken 2018, 
inclusief 2e begrotingswijziging 2019 

•  Visie Eindhovenseweg
•  Zienswijze inzake Eindhoven Airport
•  Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES)
•  Beleid voorschoolse voorzieningen en Voor- en 

vroegschoolse educatie (VVE)
•  Verordening Auditcommissie gemeente Son en Breugel 
2019

•  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

•  Programmabegroting 2020 GGD, jaarstukken GGD 2018, 
2e begrotingswijziging 2019 

•  Benoeming lid algemeen bestuur WSD
•  Benoeming plaatsvervangend lid algemeen bestuur 

Metropoolregio Eindhoven

Openbare vergadering
De vergaderingen van de gemeenteraad 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 van de gemeenteraad 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.

Kermis Son 2019

De kermis in het centrum van Son wordt gehouden van 
vrijdag 14 tot en met dinsdag 18 juni op het Raadhuisplein, 
Kerkplein en de Nieuwstraat.
Er wordt weer een prachtige kermis neergezet. Er komen 
spectaculaire attracties voor de oudere jeugd en natuurlijk 
ook aantrekkelijke attracties voor de jongere bezoekers. 
Verder kun je zeker een gokje wagen en zijn er kraampjes 
met traditionele lekkernijen.

Verkeersmaatregelen
Het centrum van Son is voor het doorgaande verkeer 
afgesloten van donderdag 13 juni vanaf 07.00 uur tot en 
met woensdag 19 juni uiterlijk 18.00 uur. Dit is inclusief het 
opbouwen en afbreken van de attracties.

Het verkeer wordt omgeleid via de A50. Voor plaatselijk 
verkeer is er een tijdelijke omleiding via de De Bontstraat. 
Beide omleidingsroutes worden met behulp van borden 
aangegeven.

Eurodag
Op vrijdag 14 juni is er een eurodag. Dat betekent voordelig 
kermis vieren voor iedereen.

Gratis prikkelarme kermis voor mindervalide
Mindervalide mensen kunnen gratis kermis vieren op maandag 
17 juni tussen 14.00 en 15.00 uur. Gedurende dit uur draaien 
de attracties langzamer en staat de muziek zachter. Ook de 
knipperverlichting van de attracties wordt aangepast.

Openingstijden kermis Son 2019
Vrijdag  14 juni   15.30 – 23.00 uur
Zaterdag 15 juni   13.00 – 23.00 uur
Zondag 16 juni   13.00 – 23.00 uur
Maandag 17 juni   15.00 – 23.00 uur
Dinsdag 18 juni   15.00 – 22.00 uur

Voor meer informatie kunt u terecht op de speciale 
kermiswebsite: www.kermisson.nl 
Op deze site zijn ook kortingsbonnen te downloaden.
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Agenda komende periode

Datum  Aanvang  Onderwerp  Voor wie  Waar
5 juni Vervalt Spreekuur Burgemeester Hans Gaillard 
5 t/m 7 juni  Ophaalronde Klein Gevaarlijk Afval
7 juni Vervalt  Spreekuur wethouder John Frenken
10 juni  Gemeentehuis gesloten
13 juni  20.00 uur Gemeenteraadsvergadering Openbaar  Raadzaal

Hoe ziet Son en Breugel 
er uit in 2050? 

Wat als jij kan kiezen? Komt er om de hoek van jouw 
straat een duurzame weide met zonnepanelen, een 
natuurgebied of een woonwijk? 

In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. 
Deze wet biedt kansen voor inwoners om samen het 
beeld van de gemeente te bepalen.

Omgevingsvisie
Elke gemeente werkt momenteel aan een Omgevingsvisie 
waarin de huidige kwaliteiten en de ambities van de 
gemeente en haar inwoners voor de toekomst worden 
vastgelegd. In deze visie schrijven we op hoe we in Son en 
Breugel straks wonen, werken, onze vrije tijd besteden en 
voor elkaar zorgen. 

Hoe zien huizen, tuinen, straten, wegen, bedrijventerreinen 
en het landschap eruit? Hoe houden we rekening met 
gezondheid, duurzaamheid en welzijn?

Jouw ideeën zijn van groot belang voor de toekomst van 
Son en Breugel. Wij zijn heel benieuwd naar wat jij vindt 
wat Son en Breugel interessant maakt om te wonen en te 
werken nu… maar vooral in de toekomst.

Denk en doe mee!
In twee bijeenkomsten gaan we graag met jullie in gesprek 
zodat we richting geven aan de visie op Son en Breugel in 
2050. Denk en doe mee! 

We hopen je te verwelkomen bij één van de volgende 
sessies:
1.  Sessie voor vertegenwoordigers en belangenbehartigers 

van maatschappelijke organisaties, verenigingen en 
bedrijven op 2 juli van 18.30 tot 20.00 uur.

2.  Sessie voor inwoners van Son en Breugel op 2 juli van 
20.00 tot 21.30 uur.

De sessies zullen plaatsvinden bij: Café Restaurant De 
Zwaan, Markt 9, 5691 AR Son.

Wil je samen met ons nadenken over de toekomst van 
Son en Breugel?
Meld je dan nu aan via: omgevingsteam@sonenbreugel.nl 
O.v.v. naam, telefoonnummer, nummer van de sessie en 
de naam van de vereniging (indien van toepassing).

Wij kijken uit naar je komst! 
Namens programmateam Omgevingswet
John Frenken

Jaarlijkse inzameling taxussnoeisel 
10 juni weer van start 

De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel door stichting 
Taxus Taxi gaat maandag 10 juni weer van start. Het snoeisel 
van deze haagplant wordt gebruikt voor de productie van 
Taxol, het basisbestandsdeel van de chemotherapie. “We 
zijn elk jaar weer blij dat zoveel mensen mee willen doen 
met het inzamelen”, vertelt Werner Toonen van stichting 
Taxus Taxi.

Goede voorbereiding
Om bezitters van de Taxusplant goed voor te bereiden, 
wil Werner twee zaken graag benadrukken. “Broei is de 
grootste boosdoener als het gaat om de bruikbaarheid van 
het snoeisel. Om dit te voorkomen, adviseren wij mensen 
altijd om in het midden van het snoeisel een kuil te maken 
ter grootte van een voetbal.” 

Wat ook van belang is, is de hoeveelheid snoeisel. “Er is 
een minimale hoeveelheid nodig om het fi nancieel haalbaar 
te maken, want het is een gratis service die we aanbieden. 
De minimale hoeveelheid is een volle kruiwagen of een 
halfgevulde Taxus Taxi Tas, die gratis kan worden opgehaald 
bij verschillende uitgiftepunten (o.a. Boerenbond)

Afspraak inplannen
De inzameling gaat vanaf maandag 10 juni van start. Wie wil 
deelnemen aan deze actie, kan 24 uur per dag een afspraak 
voor het ophalen inplannen via www.taxustaxi.nl/afspraak. 
De heer Werner benadrukt dat het de voorkeur heeft dat 
u een afspraak laat inplannen zo kort mogelijk nadat u uw 
taxushaag heeft gesnoeid. De taxustwijgjes bevatten dan 
nog de meeste werkzame stof.
Meer informatie over het inzamelen van snoeisel en de 
stichting Taxus Taxi via www.taxustaxi.nl of Facebook.
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BEKENDMAKINGEN

Bouwzaken

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
op:
02 mei 2019  Eindhovenseweg 4, 5691 NG - Schimmel 

Tankstation Exploitatie B.V., milieuneutraal 
veranderen van een tankstation

21 mei 2019  Raadhuisplein 20, 5691 AM - gevelwijziging 
(BOUWEN)

24 mei 2019  Keizerlibel 9, 5692 WJ - bouwen woonhuis 
(BOUWEN)

27 mei 2019  Raadhuisplein 1, 5691 AL - renovatie 
gemeentehuis, fase 2 (HANDELEN MET 
GEVOLGEN VOOR BESCHERMDE 
MONUMENTEN / BOUWEN)

28 mei 2019  Wezellaan 2, 5691 EX - verbouwen/
uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

29 mei 2019  Ockhuizenweg 22, 5691 PK - wijziging op 
een reeds eerder verleende vergunning, 
voor het bouwen van een pluimveestal 
(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:
27 mei 2019  Ekkersrijt 4504, 5692 DM - vergroten 

kantoor (BOUWEN)
28 mei 2019  Viervleklibel 10, 5692 WG - bouwen 

woonhuis (BOUWEN)
28 mei 2019  Australielaan 28, 5691 - plaatsen 

Velux BASkapel voorzijde woonhuis  
(BOUWEN)

Ingekomen sloopmeldingen 
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
sloopmeldingen ontvangen:
22 mei 2019  Boogschutterlaan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 10 

en 12, 5694 VK - asbestsanering (SLOPEN)
27 mei 2019  Kanaaldijk Noord 20, 5691 NM - illegaal 

gedumpte asbest golfbeplating (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen 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

De burgemeester heeft op 28 mei 2019 een ontheffing 
Zondagswet verleend voor de activiteiten van Sociaal Sofa’s 
op zondag 23 juni 2019. Sociaal Sofa’s vindt plaats op het 
plein voor Markt 1 tussen Oud Raadhuis en Nieuwstraat 
tussen 11:00 uur en 17:00 uur.

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?

Geslaagde handhavingsactie buitengebied 
Son én Breugel, Nuenen en Best
 
Op zaterdag 11 mei is er door de SSiB BOA’s een 
gecoördineerde handhavingsactie uitgevoerd in het 
buitengebied van de gemeente Son en Breugel, Nuenen én 
Best. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de BOA’s van 
de terreinbeherende organisaties van deze drie gemeenten. 
De actie was gericht op stroperij, wildcrossen en afval- en 
drugsdumpingen in het buitengebied van deze drie gemeenten.
 

Opbrengst
Goed samenwerken met alle partijen stond deze dag 
centraal om zo het toezicht te verbeteren en de pakkans 
van overtreders te vergroten. En met resultaat, zo is er 
op heterdaad een proces verbaal uitgeschreven voor een 
afvaldumper, zijn er sporen van stroperij aangetroffen en 
zijn er verschillende proces verbalen uitgeschreven voor 
motorcrossers en het niet aanlijnen van een hond. 

Ook zijn er een flink aantal dumpingen geconstateerd zoals 
asbest houdend materiaal, autobanden, een tuintafel, lege en 
gevulde olievaten en resten van een hennepkwekerij. Verder 
was er een controle op de visserijwetgeving en waren er nog 
een aantal motorcrossers die men niet staande kon houden 
maar waarvan het kenteken wel is genoteerd. 

Deze worden indien mogelijk nog bestuursrechtelijk vervolgd. 
Een behoorlijke opbrengst dus en het onderstreept nog 
eens de noodzaak van het werk van de handhavers in het 
buitengebied.
 
U ziet een misstand, direct melden!
SSiB roept iedereen op het buitengebied in de gaten te 
houden. Wie denkt dat er iets niet in de haak is, kan tegen 
lokaal tarief bellen met het speciale telefoonnummer 
0900-9965432. 

Ophaalschema 8 juni 
t/m 14 juni
In de week van zaterdag 8 juni 
t/m vrijdag 14 juni wordt uw 
GFT, papier en PMD opgehaald. 
Alle ophaaldagen vindt u in De 
Afvalapp! 

Inhaalroutes Pinksteren 
(tweede pinksterdag)
De volgende inhaalroutes voor maandag 10 juni 2019 zijn 
ingepland:
PMD wordt op zaterdag 8 juni (voorafgaand) ingehaald 
GFT wordt op zaterdag 8 juni (voorafgaand) 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.

Inzameling Klein Gevaarlijk Afval 2019 

Van 5 tot en met 7 juni 2019 wordt het huishoudelijk Klein 
Gevaarlijk Afval (KGA) weer ingezameld door de fa. Baetsen. 
U kunt uw KGA op de volgende data en plaatsen aanbieden:

Woensdag 5  juni
15.00 - 15.45:  parkeerstrook de Bontstraat tussen 

Cameliastraat en Jasmijnstraat
16.00 - 16.45:   Vuurvlinderlaan in de parkeerstrook bij de 

speeltuin
17.00 - 18.00:   Aziëlaan ter hoogte van de nummers 50- 52

Donderdag 6 juni
15.00 - 16.15:   Breugel, Sint Genovevastraat bij de kerk
16.30 - 18.00:   Asteroïdenlaan bij het winkelcentrum

Vrijdag 7 juni
12.30 - 13.15:  Sonniuspark, hoek Keverlaan/Penseelkever
13.30 - 14.00:   Sonniuswijk ter hoogte van nummer 36 / 

Manege Boszicht
14.15 - 14.45:  Olen, hoek Lieshoutseweg
15.00 - 15.45:  hoek Ganzenbloemlaan/Heriklaan
16.00 - 16.45:   Berlagelaan tussen nummer 8 en 10 t.h.v. 

Paulus Potterstraat
17.00 - 18.00:  17 Septemberplein bij de glasbakken

Wagen gemist?
KGA kan ook gratis op de milieustraat, Ekkersrijt 7110, 
worden aangeboden.

Wat valt onder KGA?
Batterijen, spaarlampen, TL-buizen, gootsteenontstopper, 
lampenolie, petroleum of bestrijdingsmiddelen. Spullen uit 
het medicijnkastje, zoals medicijnen, kwikthermometers en 
injectienaalden.

Afval van het klussen, zoals verf, lak, beits, terpentine, thinner, 
verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder, 
wasbenzine, kwikschakelaars, fotofixeer en -ontwikkelaar.
Etsvloeistoffen: salpeterzuur, zwavelzuur of zoutzuur. Afval 
van de auto zoals accu’s, benzine, motorolie, afgewerkte olie, 
remolie en oliefilters.

AFVALVERWERKING
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