
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

Gemeentegids 2019-2020

Vorige week is de nieuwe 
gemeentegids huis aan 
huis bezorgd. Hebt u 
de gemeentegids niet 
ontvangen? Dan kunt 
u een exemplaar ook 
afhalen bij de balie van 
het gemeentehuis.

Thema foto’s: een 
mooi initiatief!
Ieder jaar kiezen we 
voor de gemeentegids 
een thema voor de foto’s. 
Voor deze gids hebben we 
gekozen voor het thema 
“mooie initiatieven in het 
dorp”.  Initiatieven van inwoners op verschillende terreinen 
en met verschillende achtergronden en doelen. Bijvoorbeeld 
culturele, sociale of duurzame initiatieven. De foto’s laten u 
de grote verscheidenheid aan mooie initiateven zien. 

Remember September
Een initiatief krijgt extra aandacht in de gids. Dit jaar vieren en 
herdenken wij dat wij 75 jaar geleden zijn bevrijd. Een groep 
enthousiaste inwoners hebben het initiatief genomen om 
daar een mooi feest van te maken. Noteert u het weekend 
van 13, 14 en 15 september alvast in uw agenda!

Uitgave voor slechtzienden
De uitgever van de gemeentegids, Akse Media, heeft als 
extra service een braillegids voor slechtzienden beschikbaar. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Akse Media, 
telefoonnummer 0223-668 877 of met Carola Mul, afdeling 
Communicatie 0499-491407

Gewijzigde openingstijden in de 
zomerperiode

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  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. 

Winnaars Jeugd in het Groenprijs 
kiezen voor 14 nestkastjes 

Imke en Sophie Anna, de winnaars van de Jeugd in het 
Groenprijs 2018, hebben ervoor gekozen om hun prijs te 
besteden aan 14 duurzame nestkasten die door de hele 
gemeente opgehangen worden. Omdat het winnende idee 
van Imke en Sophie Anna ‘een duurzaam schoolgebouw’ was, 
waren de eerste locaties al snel duidelijk. 

Op maandag 1 juli  heeft wethouder Paul van Liempd 
samen met Sophie Anna en Imke én coördinator Plusklas 
Annemarie Haket de eerste vier nestkastjes opgehangen 
bij hun basisschool De Sonnewijzer aan de Ruysdaelstraat 6 
in Son. De buitendienst zoekt samen met de winnaars naar 
geschikte locaties voor de andere nestkastjes.

Werkzaamheden

Asfalteringswerkzaamheden aan 
de Boslaan 
In de week van 1 tot en met 5 juli wordt 
er in de Boslaan nieuw asfalt gelegd op 
het tracé tussen de Esdoornlaan tot 
aan de rotonde bij de wijk ‘t Zand. 
Ook komen er in diezelfde week 
fi etssuggestiestroken in het deeltracé 
tussen de Esdoornlaan en de Larikslaan. 
De Boslaan tussen de Esdoornlaan en de rotonde bij de 
wijk ’t Zand (Vlinderlaan) is die week voor autoverkeer 
afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via borden. De 
kruisingen (plateaus) in het tracé en de rotonde zelf blijven 
wel toegankelijk voor alle verkeer. 

De woningen aan de Boslaan langs het tracé zijn tussen             
1 en 5 juli voor autoverkeer niet of minder goed bereikbaar. 
Bewoners zijn via een bewonersbrief geïnformeerd. Hen 
wordt geadviseerd auto’s in die week op een andere plaats in 
de buurt te parkeren. De woningen blijven te voet en met de 
fi ets wel steeds goed bereikbaar. 

Groenonderhoud Gentiaanlaan
Woensdag 3 juli 2019 tussen 10.00 en 12.00 uur worden 
de hagen langs de Gentiaanlaan geknipt en wordt de laan 
afgesloten vanaf de rotonde Gentiaanlaan/Australiëlaan tot 
aan de rotonde Gentiaanlaan/Europalaan. Verkeer wordt 
omgeleid via de Amerikalaan. Doorgaand verkeer kan 
omrijden via Australielaan-Amerikalaan-Afrikalaan en vice 
versa. Verkeersregelaars zullen aanwezig zijn om het verkeer 
de goede kant op te leiden.
Verkeer wordt omgeleid via de Amerikalaan. Doorgaand 
verkeer kan omrijden via Australielaan-amerikalaan-afrikalaan 
en vice versa. Verkeersregelaars zullen aanwezig zijn om het 
verkeer de goede kant op te leiden.

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.

Ophaalschema 8 juli t/m 12 juli 
In de week van maandag 8 juli t/m 12 juli wordt uw GFT, 
papier 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.
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Agenda komende periode

Datum  Aanvang  Onderwerp  Voor wie  Waar
3 juli 20.00 uur Commissie Algemene Zaken Openbaar Raadzaal
4 juli 19.00 uur Vergadering gemeenteraad Openbaar Raadzaal

AFVALVERWERKING

17 SEPTEMBER 2019 SON EN BREUGEL 75 JAAR BEVRIJD

Gemeentegids Son en Breugel 2019-2020

VIEREN HERDENKEN DOORGEVEN

Bestrijding eikenprocessierups

We krijgen veel meldingen over de eikenprocessierups. 
Er zijn op het moment in het dorp ook veel nesten. 
Ondanks dat wij in het voorjaar preventief acties hebben 
ondernomen. 

Keuzes maken
Het is onmogelijk om alle nesten te verwijderen. We 
moeten daarom bij de bestrijding keuzes maken. Nesten 
op plaatsen waar veel mensen komen, onder andere langs 
veel gebruikte fi etspaden, bij scholen, kinderdagverblijven, 
speeltuinen en de scouting verwijderen we zo snel 
mogelijk. Nesten in het bos of in de achtertuin verwijderen 
we bijvoorbeeld niet. 

Nesten melden
Blijft u a.u.b. nesten op drukke, veel bezochte plaatsen 
melden, bij voorkeur via  via www. sonenbreugel.nl bij  
“Melding openbare ruimte”.

De nesten worden zo snel mogelijk door de fi rma Engelen 
Groen of door de wijkteams verwijderd. De fi rma Engelen 
Groen is 2 dagen in de week actief in de gemeente en 
de wijkteams zijn dagelijks bezig met inspecties (o.a. bij 
scholen) en het verwijderen van nesten.

Het is voor ons niet mogelijk om een actueel en volledig 
overzicht te geven van alle meldingen.

Meer informatie 
Meer informatie vindt u op onze website en op www.
oakie.info. Op deze site vindt u informatie van de GGD 
over de eikenprocessierups, preventieve maatregelen, 
behandeling en bestrijding.

geschikte locaties voor de andere nestkastjes.

Asfalteringswerkzaamheden aan 

In de week van 1 tot en met 5 juli wordt 
er in de Boslaan nieuw asfalt gelegd op 
het tracé tussen de Esdoornlaan tot 

VACATURE
Wij zijn op zoek naar een

 

Senior Medewerker 
Beleidsuitvoering 
Openbaar Groen

 

Heb jij belangstelling om bij ons 
te komen werken?

Kijk voor deze en andere actuele vacatures 
op  www.werkeninzuidoostbrabant.nl
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BEKENDMAKINGEN

Bouwzaken

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
op:
21 juni 2019  Keske 14, 5694 NJ – bijgebouw gebruiken 

als tijdelijke woning tijdens bouwen 
woonhuis (HANDELEN IN STRIJD MET 
REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)

23 juni 2019  Bokt ongenummerd – geheel vervangen 
schuur (HANDELINGEN MET  
GEVOLGEN VOOR BESCHERMDE 
NATUURGEBIEDEN / BOUWEN)

24 juni 2019  Huygensstraat 5, 5691 XM – aanbouw 
achterzijde (BOUWEN)

26 juni 2019  Zadellibel ongenummerd – bouwen 
seniorenwoning (BOUWEN)

27 juni 2019  Oeverlibel ongenummerd – bouwen 
seniorenwoning (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:
25 juni 2019  Rotonde Kanaalstraat/Eindhovenseweg – 

plaatsen kunstwerk (BOUWEN / WERK OF 
WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)

27 juni 2019  Zadellibel 6 (kavel G05) – bouwen 
woonhuis (BOUWEN)

27 juni 2019  Wezellaan 2, 5691 EX – verbouwen 
woonhuis (BOUWEN)

27 juni 2019  Keizerlibel 9, 5692 WJ – bouwen woonhuis 
(BOUWEN)

Melding Activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er 
een melding in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer is ontvangen van:

P.J. Staadegaard en J.A.H.M. Staadegaard-van den Oever 
V.O.F. gelegen aan De Kuilen 5 te Son en Breugel, voor 
het slopen en vervangen van een bestaande loods en 
varkensstal door een nieuwe loods voor de opslag van 
agrarisch materieel.

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 mevrouw 
Y. Joosten van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, 
tel. (088) 3690369

Vergunning Drank- en Horecawet 
Raadhuisplein 7

De burgemeester heeft vergunning verleend als bedoeld 
in artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het 
verstrekken van alcoholhoudende dranken in:
Restaurant Il Ponte, Raadhuisplein 7, 5691 AL 

Aankondiging van het Commissariaat 
voor de Media 

Het Commissariaat voor de Media roept partijen op 
zich te melden als zij in aanmerking willen komen om de 
komende vijf jaar “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. De huidige aanwijzingstermijn 
van de Lokale Omroep verloopt dus op 7 februari 2020.

Partijen die in aanmerking willen komen voor deze 
aanwijzing voor onze gemeente na 17 februari 2020 
kunnen nu een aanvraag indienen. Zij 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.

Informatie over de procedure, de voorwaarden waaraan 
een aanvraag moet voldoen en het aanvraagformulier kunt 
u vinden op de website van het Commissariaat 
www.cvdm.nl onder ‘praktisch-lokale omroep’.

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.

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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