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GEMEENTENIEUWS
Officiële publicatie van de gemeente Son en Breugel
Telefonisch bereikbaar:
Maandag en donderdag: 8.30 - 19.00 uur
Dinsdag en woensdag:
8.30 - 17.00 uur
Vrijdag:
8.30 - 12.30 uur

Raadhuisplein 1, Son en Breugel
Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel
Raadhuisplein 1, Son
telefoon: (0499) 491491
gemeente@sonenbreugel.nl
www.sonenbreugel.nl

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

Milieustraat:
Ekkersrijt 7110
telefoon: (0499) 476 508
Openingstijden milieustraat:
Maandag, woensdag, vrijdag: 13.00 - 17.00
Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur

MEDEDELINGEN EN BERICHTEN
Inbrekers gaan niet met vakantie!

Het is weer vakantietijd. Maar let op, want inbrekers gaan niet
met vakantie. Als jij lekker weg bent, is het voor hen juist een
toptijd. Neem dus tijdig voorzorgsmaatregelen.

112 bellen helpt!

112 is niet alleen voor gevallen van leven en dood, maar ook
om boeven op heterdaad te arresteren. Zie je iets verdachts
in de omgeving? Een vreemde auto, vreemde personen of
een andere situatie die je niet vertrouwt? Noteer dan zoveel
mogelijk details (kentekens en signalementen) en bel direct
de politie op 112. Dan komt de politie met grote spoed
naar de plek des onheils en is de kans groter dat agenten de
verdachte direct kunnen aanhouden.
Wij wensen u een prettige en ontspannen vakantie toe.

Gewijzigde openingstijden in
de zomerperiode

Gedurende de zomerperiode wil de gemeente haar
inwoners er dan ook extra op alert maken hun woning veilig
achter te laten, in de hoop een eventuele woninginbraak te
voorkomen. De woningen van vakantiegangers zijn namelijk
een zeer eenvoudig doelwit en laten vaak duidelijk zien
dat er voor een langere periode niemand thuis is. Door
uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn
en woningen zonder verlichting, is het voor inbrekers vaak
eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners
langere tijd weg zijn. We zetten enkele tips op een rijtje.

Balies gemeentehuis

Tips

Politiepost

• Inbrekers op het verkeerde been? Laat de lampen branden
als u weg bent (gebruik een tijdschakelaar)
• Op vakantie? Laat op social media niet weten dat u weg
bent. Inbrekers maken ook gebruik van Twitter en Facebook.
•Verwijder klimmateriaal: maak inklimmen door tuinspullen
onmogelijk. Laat geen ladders in de tuin liggen. En ook geen
andere dingen die een inbreker als opstap kan gebruiken
zoals een vuilniscontainer.
• Sluit inbrekers buiten! Inbrekers zijn slanker dan u denkt,
een klein open raampje is genoeg. Zorg dat ramen en
deuren goed gesloten zijn en zorg voor goed hang- en
sluitwerk.
• Leg post uit zicht en zorg dat waardevolle spullen zoals
tablets, laptops, sieraden e.d. een veilig plekje hebben.
Zorg dat uw huis er bewoond uitziet. Een verlaten huis is
aantrekkelijker voor inbrekers.
• Laat uw buren weten dat u weg bent en waar u te bereiken
bent. Vraag uw buren ook een oogje in het zeil te houden
tijdens uw afwezigheid.Vul de burenkaart in!
Kijk voor meer tips op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl of
op www.politie.nl.

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.
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.

AanZet: een effectieve begeleiding
naar werk
Dienst Dommelvallei en WSD werken nauw samen
om mensen met een bijstandsuitkering naar werk te
begeleiden. Sinds maart 2018 doen zij dit met een
aangepaste, succesvollere methode; AanZet. Mensen die een
bijstandsuitkering aanvragen gaan kort daarna drie maanden
aan het werk met behoud van uitkering. En juist in die
periode wordt heel duidelijk wat iemand kan en nódig heeft
om duurzaam aan het werk te gaan.

Met ingang van dinsdag 30 juli wordt het wekelijks open
spreekuur van het college uitgebreid.

Inmiddels is de 100ste aanmelding een feit en zijn de resultaten
positief. Van de 100 mensen die deelnemen aan het traject
hebben 32 mensen in navolging van AanZet een betaalde baan
gevonden en geen uitkering meer nodig. Nog eens 11 klanten
hebben parttime inkomsten uit werk gevonden. De intensieve
samenwerking tussen WSD en Dienst Dommelvallei hebben
dit traject tot een succes gemaakt.

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.

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).
De openbare bekendmakingen worden gepubliceerd in
het Groot Eindhoven van 31 juli a.s.

In de week van maandag 22 juli t/m
26 juli wordt uw GFT, Rest, PMD
en oud papier opgehaald. Alle
ophaaldagen vindt u in De Afvalapp!

Burgemeester Hans Gaillard start op 14 augustus weer
met zijn open spreekuur op woensdagochtend, wethouder
John Frenken op vrijdagochtend 23 augustus.

Op de hoogte
via DeAfvalApp!

Wat kunt u verwachten?

Iedereen is welkom op het spreekuur, een afspraak maken
is niet nodig. We stellen het wel op prijs - in verband met
de planning van de agenda - dat u zich van tevoren meldt
bij het bestuurssecretariaat via (0499) 491 405 / 491 543

Positieve resultaten

Ophaalschema
afvalinzameling

Vanaf 30 juli start wethouder Jos de Bruin tussen 17.00 en
18.00 uur met een wekelijks spreekuur in De Boerderij
in Breugel.

Afspraak niet nodig, aanmelden
wordt op prijs gesteld

De methode AanZet is effectief omdat mensen snel aan
het werk gaan en omdat er op het werk een goed beeld
gekregen wordt van hun capaciteiten en mogelijkheden.
Mensen die aangemeld worden voor AanZet gaan aan de
slag op een van de werkplekken van WSD in de regio. Op
het werk wordt duidelijk hoe iemand zich gedraagt, welke
capaciteiten iemand heeft, welke mogelijkheden er zijn
qua werk en of er begeleiding nodig is. Bovendien doen ze
weer werkritme op en worden ze geactiveerd om mee te
doen op de arbeidsmarkt. In de bijna anderhalf jaar dat het
project loopt, leert de ervaring dat er meer en speciﬁekere
informatie over mensen met een uitkering te verzamelen is
als zij aan het werk zijn. Kansen op werk en wat er nodig is
om dit te bereiken, worden goed in beeld gebracht.

AFVALVERWERKING

Nieuw! Spreekuur Jos de Bruin

Tijdens de spreekuren kunt u persoonlijk met
burgemeester en wethouders spreken. Per gesprek wordt
maximaal 10 minuten uitgetrokken. In zo’n gesprek kunt
u vragen, wensen, opvattingen, ideeën en opmerkingen
over gemeentelijk beleid of de gemeentelijke organisatie
voorleggen. Het spreekuur geeft u de kans om kort met
een lid van het college van gedachten te wisselen.

Met werken je mogelijkheden in beeld brengen

of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.
Als het spreekuur ‘vol’ is noteren zij uw naam, adres en
telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor
een volgend spreekuur.

Een vervolggesprek?

Uw gesprek met de burgemeester of wethouder is een
eerste inventarisatie. Samen met u bekijken zij of uw vraag
verder besproken dient te worden. In dat geval maakt het
bestuurssecretariaat met u een vervolgafspraak voor een
gesprek met het collegelid of een medewerker van de
gemeente.

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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BEKENDMAKINGEN
Bouwzaken
Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:
05 juli 2019	Hoek Nieuwstraat/Kanaaldijk Zuid
ongenummerd en de Bontstraat
ongenummerd - realiseren
appartementencomplex en 10 rijwoningen
(BOUWEN)
05 juli 2019	Peellaan 87, 5691 LK - constructieve
doorbraak keuken-woonkamer en
woonkamer-speelkamer (BOUWEN)
08 juli 2019	Science Park Eindhoven 5004, 5692 EA wijzigen gevelreclame (BOUWEN)
09 juli 2019	Rijksweg A50 (verzorgingsplaats Sonse
Heide) - overkapping en reclame bij een
snellaadvoorziening voor elektrische
voertuigen (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.

Mededeling intrekken aanvraag
omgevingsvergunning

De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning
is door de aanvrager ingetrokken op:
01 juli 2019	Kerkstraat 2, 5691 AK - aanpassen podium
(BOUWEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden
ingediend.

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

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 afsluiten
van het parkeerterrein bij basisschool De Stokland aan de
Jupiterstraat 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 het afsluiten
van de Rijnlaan tussen de Amstellaan en de Roerlaan
voor verkeer tijdens het evenement. De Amstellaan en de
Roerlaan blijven toegankelijk voor verkeer.

De burgemeester heeft vergunning verleend als bedoeld
in artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het
verstrekken van alcoholhoudende dranken aan Restaurant
Il Ponte, Raadhuisplein 7. De vergunning ligt ter inzage van
12 juli 2019 tot en met 23 augustus 2019.

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

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

Verleende omgevingsvergunning

Ter inzage

Burgemeester en wethouders hebben
omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan.
Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:
9 juli 2019	Van Gentlaan 2 5694 SC - kappen van 6
eiken op perceel tennisvereniging (KAPPEN)
9 juli 2019	De Bazelstraat 11, 5691 DD - kappen van
3 bomen in achtererfgebied (KAPPEN)
9 juli 2019	Bilderdijkstraat 13, 5691 XV - kappen van
2 dennen in achtertuin (KAPPEN)
10 juli 2019	Ekkersrijt 7001, 5692 HB - wijzigen van de
gevel (BOUWEN)
10 juli 2019	Marijkestraat 19, 5691 TW - veranderen
woning vergroten berging (BOUWEN)

Ingekomen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande
sloopmeldingen ontvangen:
04 juli 2019	Keizersmantellaan 3, 5691 RH asbestsanering (SLOPEN)
10 juli 2019 Olen 6, 5694 NP - asbestsanering (SLOPEN)

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.

