
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

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 17 juni 2019, 20.00 uur
Agenda: 
• Kadernota 2019 - 2023
De programma’s 4. Verkeer en vervoer, 6. Openbaar groen 
en openluchtrecreatie, 9. Milieu en Duurzaamheid en 10. 
Ruimtelijke inrichting.

Commissie Burgerzaken
Datum en tijdstip: dinsdag 18 juni 2019, 20.00 uur
Agenda:
•  Monitor Sociaal Domein
•  Kadernota 2019 - 2023
De programma’s 5. Onderwijs, Sport en cultuur, 7. Sociale 
zaken en 8. Zorg en welzijn.

Commissie Algemene Zaken
Datum en tijdstip: donderdag 20 juni 2019, 20.00 uur
Agenda:
•  Jaarverslag en jaarrekening 2018
•  1e Bestuursrapportage 2019 
•  Kadernota 2019 - 2023
De programma’s 1 Bestuurlijke zaken, 2. Publieke 
dienstverlening, 3. Veiligheid en handhaving, 11 Economie, 
12 Algemene dekkingsmiddelen; 
Basis op orde in de organisatie. 

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.

Vergadering Jeugdgemeenteraad 
13 juni 2019 

Op 13 juni a.s. is er van 
16.00 tot 17.00 uur een 
openbare vergadering van 
de jeugdgemeenteraad in 
het gemeentehuis

Agenda
• Welkom en opening
•  Vaststellen agenda 
•  Vaststellen verslag van         
18 april 2019 

•  Mededelingen: 
•  Verkiezingen op school 
•  Lespakket ‘remember september‘ 
•  Verslag werkgroep ‘nieuwe begeleiders’ (Lynn & Tyrsa)
•  Opschoonweek: fi lmpje
•  Voorzieningen - Stand van zaken - Welke acties schuiven 
door naar volgend schooljaar?

•  Milieu/Verkeer 

•  Gesprek met wethouder Boersma - Welke acties schuiven 
door naar volgend schooljaar? 

• Rondvraag
• Afscheid groep 8
• Sluiting 

Vernieuwde mountainbikeroute in 
Son en Breugel 

Fietsen, en met name mountainbiken, is populairder dan 
ooit. Met uitdagingen op het gebied van gezondheid en 
duurzaamheid zal deze trend de komende jaren voortzetten. 
Goede routevoorzieningen zijn daarbij belangrijk.

Son en Breugel heeft een nieuwe mountainbikeroute 
aangelegd en bewegwijzerd. De route verbindt de uitdagende 
mountainbikenetwerken van onze buurgemeenten Best en 
Sint-Oedenrode (Vressel) aan elkaar. Voorheen liep deze 
verbindingsroute door een woonwijk, vanaf heden is de ‘mtb-
route’ verlegd naar het Sonniuspark waar het slingerend 
zijn pad vindt over de wal. De nieuwe route nodigt uit 
tot verkenning van onze mooie groene omgeving. Een 
aantrekkelijke uitdaging voor iedere mountainbiker!  Het 
routepaneel op de grensovergang Best/Son en Breugel op 
het P-terrein van scouting Dutmella, biedt een overzicht van 
de gehele route. 

Aantrekkelijke routes kunt u zelf samenstellen via https://
www.visitbrabant.com/nl/routes/mt

CycloMedia maakt foto’s in Son en Breugel

In de periode van 15 juni t/m 31 juli 2019 worden in 
Son en Breugel foto’s gemaakt door CycloMedia, een 
Nederlands bedrijf, dat gespecialiseerd is in het grootschalig 
en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met 
speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden 
panoramafoto’s vanaf de openbare weg: wegen en fi ets- en 
voetpaden. Deze foto’s worden gebruikt voor bijvoorbeeld 
inspectie en beheer van de openbare ruimte en ontwikkeling 
van ruimtelijke plannen. 

De opnamen worden uitsluitend ingezet voor publieke of 
private activiteiten en worden onder stringente voorwaarden 
ter beschikking gesteld. De opnamen worden niet op internet 
gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. CycloMedia 
heeft haar activiteiten aangemeld bij het Autoriteit 
Persoonsgegevens. Meer informatie: www.cyclomedia.com

Bestrijding eikenprocessierups

We krijgen veel meldingen over de eikenprocessierups. 
Ziet u een nest? Geef het aan ons door!
De nesten worden zo snel mogelijk door de fi rma Engelen 
Groen verwijderd.
Informatie van de GGD over de eikenprocessierups vindt 
u op: www.oakie.info
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Agenda komende periode

Datum  Aanvang  Onderwerp  Voor wie  Waar
13 juni 16.00 uur Vergadering Jeugdgemeenteraad Openbaar  Raadzaal
13 juni  20.00 uur Gemeenteraadsvergadering Openbaar  Raadzaal
17 juni 20.00 uur Vergadering commisie Grondgebiedzaken Openbaar  Raadzaal
18 juni 20.00 uur Vergadering commissie Burgerzaken Openbaar  Raadzaal
20 juni 20.00 uur Vergadering commissie Algemene zaken Openbaar Raadzaal

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
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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BEKENDMAKINGEN

Bouwzaken

Aangevraagde omgevingsvergunning
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
03 juni 2019  Libellenlaan 21, 5692 WB – plaatsen 

gaashekwerk (BOUWEN)

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. 

Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben 
omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. 
Deze omgevingsvergunning is verzonden op:
05 juni 2019  Libellenlaan 19, 5692 WB – plaatsen 

erfafscheiding (BOUWEN)

Ingekomen sloopmelding
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
sloopmelding ontvangen:
03 juni 2019  Heemskerklaan 6, 5694 CN – 

asbestsanering (SLOPEN)

Geaccepteerde sloopmeldingen 
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de 
onderstaande sloopmeldingen:
29 mei 2019  Boogschutterlaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

10, 11 en 12, 5694 VK – verwijderen 
asbesthoudende golfplaten (SLOPEN)

04 juni 2019  Kanaaldijk Noord 20, 5691 NM – saneren 
van illegaal gedumpte asbest golfplaten 
(SLOPEN)

04 juni 2019  Varenlaan 2, 5691 WB – asbestsanering 
(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.

Milieumeldingen: Maatwerkvoorschriften 

Burgemeester en wethouders hebben besloten 
op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
maatwerkvoorschriften te stellen voor onderstaande 
bedrijven op:

23 mei 2019  Autoschade Herstel Vervoort, gelegen 
aan Ekkersrijt 1001a te Son en Breugel 
(kenmerk MAATW-2019-2768)

27 mei 2019  Machinehandel Van Rooij BV, gelegen 
aan Ekkersrijt 3106 te Son en Breugel 
(kenmerk MAATW-2019-3073)

27 mei 2019  Bakker Fijnmetaal BV, gelegen aan Ekkersrijt 
1323 te Son en Breugel 

 (kenmerk MAATW-2019-2771)
27 mei 2019  BAM Infra Telecom B.V., gelegen aan 

Ekkersrijt 2001 te Son en Breugel 
(kenmerk MAATW-2019-2773)

27 mei 2019  Europe Trucks B.V., gelegen aan Ekkersrijt 
3125 te Son en Breugel 

 (kenmerk MAATW-2019-3312)

Het betreft voorschriften in aanvulling op of ter invulling 
van de voorschriften die gelden op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer in het belang van de 
bescherming van het milieu.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met 
de heer P. Zeedzen van de Omgevingsdienst Zuidoost-
Brabant, tel. (088) 369 0369.

Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat 
binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden 
van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen 
drie weken na begindatum ter inzage legging bij 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant te worden ingediend.

Evenementen

Evenementenvergunning Motorcrossweekend 
MC Son
Op 29 mei 2019 heeft de burgemeester een 
evenementenvergunning verleend voor het 
Motorcrossweekend.

Het evenement, georganiseerd door Motorclub Son vindt 
plaats in het weekend van 29 en 30 juni 2019 tussen 08:30 
uur en 18:00 uur.
Het motorcrossweekend wordt gehouden op de weilanden 
gelegen bij de percelen Brouwerskampweg 17 en 19.
De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing 
verleend van artikel 3 en artikel 4 lid 1van de Zondagswet.

Ontheffing Drank- en Horecawet  
Motorcrossweekend
Op 29 mei 2019 heeft de burgemeester besloten om 
op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet 
ontheffing te verlenen van artikel 3 van de Drank- en 
Horecawet voor het Motorcross weekend. Dit betekent 
dat tijdens het Motorcrossweekend zwak-alcoholhoudende 
drank geschonken mag worden.

Evenementenvergunning Kuylkamp
Op 4 juni 2019 heeft de burgemeester een 
evenementenvergunning verleend voor Kuylkamp. Het 
evenement, georganiseerd door Stichting Flauwekuyl vindt 
plaats op 21, 22 en 23 juni 2019 op de locatie bij De Kuilen 
3D.
De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing 
verleend van artikel 3, lid 1 en artikel 4, lid 1van de 
Zondagswet.

Ontheffing Drank- en Horecawet Kuylkamp
Op 4 juni 2019 heeft de burgemeester besloten om 
op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet 
ontheffing te verlenen van artikel 3 van de Drank- en 
Horecawet voor Kuylkamp. Dit betekent dat tijdens 
Kuylkamp zwak-alcoholhoudende drank geschonken mag 
worden.

Remember September 2019 Lespakket
De Heemkundekring Son en Breugel heeft samen met de 
Veteranen Son en Breugel en met een bijdrage van het 
Stakenburgfonds een lespakket ontwikkeld voor de basisscholen. 

Op donderdag 6 juni is het 1e exemplaar feestelijk overhandigd 
aan burgemeester Hans Gaillard. Binnenkort ontvangen alle 
scholen exemplaren voor de leerlingen van groep 7 en 8.
Remember September: vieren, herdenken en doorgeven!

Ophaalschema 
17 juni t/m 21  juni
In de week van maandag 
17 juni t/m vrijdag 21 juni 
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.

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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AFVALVERWERKING

Verhuizing doorgeven?
Overal en altijd, veilig en vlot!

Online service Burgerzaken
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