
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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AFVALVERWERKING

Balies gemeentehuis
Tijdens week 29 tot en met 33 (15, 22 en 29 juli en 5 en 
12 augustus) zijn de balies in het gemeentehuis gesloten 
op maandagmiddag en –avond.
Tijdens week 30 en 32 (25 juli en 8 augustus) zijn de balies 
ook gesloten op donderdagmiddag en –avond.
Als u een bezoek wilt brengen aan de balies, dan maakt 
u altijd een afspraak. Een afspraak maakt u zelf via onze 
website www.sonenbreugel.nl, via 0499 491491 of bij de 
receptie van het gemeentehuis.

Politiepost
Van maandag 8 juli tot maandag 19 augustus is de 
politiepost in het gemeentehuis en in het combigebouw 
gesloten. Voor vragen kunt u contact opnemen met 0900-
8844 of via www.politie.nl een Contactformulier wijkagent 
invullen. 

Voor het doen van een internetaangifte kunt u terecht bij 
www.politie.nl. 
Voor het doen van een aangifte bij een politieagent kunt 
u terecht bij een ander politiebureau of bellen met 0900-
8844 en vragen naar de wijkagent voor het maken van 
een afspraak op een andere dag/tijd dan wel vragen aan 
de telefonist(e) om een afspraak op een ander bureau in 
te laten plannen. 

Zomerstop gemeentenieuws

In de zomerperiode verschijnt de Mooi Son en Breugelkrant 
en dus ook onze standaard gemeentenieuws 3 weken niet. 
Het gaat om week 30 (24 juli), 31 (31 juli) en 
32 (7 augustus).

Gewijzigde openingstijden in de zomerperiode

NIX18: ook in de zomer

Wist u dat?
Jongeren gemiddeld al op hun 14e beginnen met drinken.
Ouders het drankgebruik van hun kind vaak fors 
onderschatten.
Ouders onterecht denken dat zij toch geen invloed hebben 
op het alcoholgebruik van hun kinderen.

Leeftijdsgrens voor alcohol 18 jaar
Jongeren onder de 18 jaar mogen vanaf 2014 geen alcohol 
meer bij zich hebben of drinken op voor publiek toegankelijke 
plaatsen. Doen ze dat wel, dan kunnen ze een boete krijgen. 
Ook mag er aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol 
meer verkocht worden.

Ouders hebben wél invloed
Denkt u als ouder dat u minder invloed heeft als uw kind 
ouder wordt? Niets is minder waar! Kinderen blijven het 
belangrijk vinden wat hun ouders denken. Uw kind heeft 
regels nodig bij het verkennen van zijn/haar grenzen. Juist in 
de puberteit. Hoe kunt u dit het beste aanpakken? 
Kijk op onze website voor nuttige tips!

Aankondiging Van Het Commissariaat 
Voor De Media (herhaling)

Het Commissariaat voor de Media roept partijen op zich te 
melden als zij in aanmerking willen komen om de komende 
vijf jaar de lokale publiek media-instelling voor de verzorging 
van de publieke mediadiensten in de gemeente te worden.

Op 17 januari 2015 heeft het Commissariaat voor de Media 
besloten om de Stichting Lokale Omroep Son en Breugel 
voor vijf jaar aan te wijzen als lokale publieke media-instelling 
voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de 
gemeente Son en Breugel. Deze periode van vijf jaar is 
ingegaan op 17 februari 2015 en eindigt op 17 februari 2020. 

Partijen die in aanmerking willen komen voor deze 
aanwijzing voor onze gemeente na 17 februari 2020 moeten 
in beginsel vóór 17 augustus 2019 een aanvraag indienen 
bij het Commissariaat voor de Media (volgens artikel 7 van 
de Mediaregeling 2008). De Stichting Lokale Omroep Son 
en Breugel is inmiddels door het commissariaat hier op 
gewezen.

Hierbij maken we openbaar bekend dat de huidige 
aanwijzingstermijn van de lokale omroep verloopt. Partijen 
die in aanmerking willen komen voor een aanwijzing als 
publieke media-instelling voor onze gemeente, kunnen 
hiervoor vanaf nu een aanvraag indienen. 
 
Voor informatie over de procedure en de rol van de 
gemeente daarbij, verwijzen we u graag naar de website 
van het Commissariaat voor de Media: www.cvdm.nl onder 
‘praktisch – lokale omroep’. 

Mochten er vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de 
behandelaar van dit dossier bij het commissariaat, mevrouw 
Zeljka de Oude. Voor verdere vragen kunt op werkdagen 
tussen 11:00 en 12:00 uur telefonisch contact opnemen met 
het Commissariaat via 035 773 77 00. Buiten het vragenuur 
kunt u vragen stellen via cvdm@cvdm.nl. 

Geen spreekuur burgemeester Gaillard

Burgemeester Hans Gaillard is niet beschikbaar voor het 
spreekuur op woensdag 17, 24 en 31 juli en 7 augustus 
a.s. Een afspraak voor het spreekuur kunt u maken via het 
bestuurssecretariaat 0499 491 405.

Besluitenlijst raadsvergadering 4 juli 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. 

Wilhelminalaan afgesloten voor doorgaand
verkeer van 8 juli t/m 19 juli 2019

In verband met de bouw van het nieuwbouwplan Hartje van 
Son op de hoek van de Nieuwstraat en de Wilhelminalaan 
staan vanaf 8 juli t/m 19 juli 2019 de werkzaamheden aan 
de aansluiting van de riolering in de Wilhelminalaan gepland.
Tijdens de werkzaamheden is de 
Wilhelminalaan afgesloten voor al het 
doorgaande verkeer. Ter plekke is 
een omleidingsroute aangegeven. 
De weersomstandigheden 
hebben invloed op het werk; Bij 
langdurige regenval worden de 
werkzaamheden uitgesteld. 
Directe aanwonenden 
krijgen nadere informatie 
over de start van de 
werkzaamheden met 
een brief.

Werkzaamheden brug Hooidonk 
op zaterdag 3 augustus
Op zaterdag 3 augustus vanaf 16.00 uur staan 
onderhoudswerkzaamheden gepland aan brug Hooidonk. 
De brug is afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt 
omgeleid met omleidingsborden. 

Wanneer de weersomstandigheden het werk onmogelijk 
maken, worden de werkzaamheden verzet naar zaterdag 
10 augustus.

Ophaalschema 15 juli t/m 19 juli 
In de week van maandag 15 juli t/m 19 juli 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.

Kroonringen tegen zwerfvuil

We maken al een aantal jaren gebruik van PMD-
zakken voor de inzameling van P(lastic), M(etaal) en 
D(rankkartons). Met enige regelmaat ontvangen we 
klachten van inwoners over het wegwaaien van zakken 
en kapot gereden of open getrokken zakken door 
vandalen of dieren. Dat veroorzaakt overlast in de vorm 
van stank en zwerfvuil.

Gratis kroonringen
Om een net straatbeeld te bevorderen en om overlast 
door stank en zwerfvuil tegen te gaan stellen we gratis 
kroonringen beschikbaar, waaraan de PMD-zakken 
opgehangen moeten worden. Inwoners kunnen de 
ringen in overleg met hun buren aan lantaarnpalen 
bevestigen. Deze kroonringen moeten voorkomen dat 
de zakken wegwaaien. 

Najaar 2019
De kroonringen zijn beschikbaar vanaf het 3e kwartaal 
2019 en Son en Breugel Verbindt gaat het gebruik extra 
onder de aandacht brengen, o.a. tijdens hun activiteiten 
rondom Burendag. Over de spelregels voor het 
bevestigen van de kroonringen volgt in augustus meer 
informatie.

Tijdens de werkzaamheden is de 
Wilhelminalaan afgesloten voor al het 
doorgaande verkeer. Ter plekke is 
een omleidingsroute aangegeven. 
De weersomstandigheden 
hebben invloed op het werk; Bij 
langdurige regenval worden de 
werkzaamheden uitgesteld. 

krijgen nadere informatie 
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BEKENDMAKINGEN
Bouwzaken

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
op:
24 juni 2019  Jufferlaan 52 (kavel F12), 5692 WZ - 

bouwen woonhuis (BOUWEN)
02 juli 2019  Science Park Eindhoven 5500, 
  5692 EM - plaatsen van een ondergrondse 

reinwatertank (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 omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben 
omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. 
Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:
03 juli 2019  Beekjuffer 11, 5692 WT - bouwen 

bungalow (BOUWEN)
03 juli 2019  voortuin Van Goghstraat 15 5691 DJ - 

kappen van 1 berkenboom (KAPPEN)
03 juli 2019  achtertuin Huygensstraat 13 5691 XM - 

kappen van 1 den (KAPPEN)
04 juli 2019  voor- en zijtuin Wagenaarlaan 8 5691GP 

- kappen van 2 bomen en herinrichting 
(KAPPEN / AANLEG)

Melding Activiteitenbesluit Ekkersrijt 7102
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er 
een melding in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer is ontvangen van:
Transportbedrijf P. van der Maat B.V. gelegen aan 
Ekkersrijt 7102 te Son en Breugel voor het veranderen van 
de inrichting.

Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is 
geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te 
maken.
Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt 
u hiervoor een telefonische afspraak maken met 
E. Vermeulen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, 
tel. (088) 3690369

Drank- en Horecawet

Verleende vergunningen
De burgemeester heeft vergunning verleend als bedoeld 
in artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het 
verstrekken van alcoholhoudende dranken in:
Restaurant Blue Monkey, Nieuwstraat 9a. De vergunning 
ligt ter inzage van 21 juni 2019 tot en met 2 augustus 2019.
Big Bread Kitchen, Raadhuisplein 30. De vergunning ligt ter 
inzage van 4 juli 2019 tot en met 15 augustus 2019.

Rectificatie Il Ponte
Op 3 juli is bekendgemaakt dat de burgemeester 
vergunning heeft verleend als bedoeld in artikel 3 
van de Drank- en Horecawet voor het verstrekken 
van alcoholhoudende dranken in Restaurant Il Ponte, 
Raadhuisplein 7.
Dit is niet correct. Deze vergunning is nog niet verleend.

Evenementen

Tijdelijke verkeersmaatregel buurtbarbecue 
Jupiterstraat
Burgemeester en wethouders hebben op 2 juli 2019 
besloten tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. 
de buurtbarbecue Jupiterstraat die wordt gehouden op 
zondag 4 augustus 2019 van 16.00 uur tot 23.00 uur.
De tijdelijke verkeersmaatregel bestaat uit:
Het parkeerterrein bij basisschool De Stokland aan de 
Jupiterstraat mag worden afgesloten voor verkeer tijdens 
het evenement.

Tijdelijke verkeersmaatregel 
straatbarbecue Rijnlaan
Burgemeester en wethouders hebben op 2 juli 2019 
besloten tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. 
straatbarbecue Rijnlaan die wordt gehouden op 
31 augustus 2019.
De tijdelijke verkeersmaatregel bestaat uit:
De Rijnlaan mag tussen de Amstellaan en de Roerlaan 
worden afgesloten voor verkeer tijdens het evenement.
De Amstellaan en de Roerlaan blijven toegankelijk voor 
verkeer.

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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