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

Balies gemeentehuis 30 augustus 
en 2 september gesloten 

Vanwege de tijdelijke verhuizing naar de locatie Vijverberg, 
zijn op vrijdag 30 augustus en maandag 2 september de 
balies van het gemeentehuis gesloten. Op dinsdag 
3 september staan onze medewerkers weer voor u klaar 
op de locatie Vijverberg aan de Rembrandtstraat.

Balies naar de locatie Vijverberg 

Vanaf september verhuizen de balies van het 
gemeentehuis tijdelijk naar de locatie van de voormalige 
Vijverbergschool aan de Rembrandtstraat, tegenover 
de vijver. De tijdelijke verhuizing is nodig omdat het 
hoofdgebouw van het gemeentehuis wordt gerenoveerd. 
Er zijn parkeerplaatsen aanwezig aan de voorzijde van 
het gebouw.

Afspraak maken voor producten 
en diensten 
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, werkt de 
gemeente uitsluitend op afspraak. Een afspraak maakt u 
eenvoudig via de website www.sonenbreugel.nl  

Openingstijden 
• maandag tot en met vrijdag: van 09.00 tot 12.30 uur
• maandag en donderdag: van 14.00 tot 19.00 uur

Telefonische bereikbaarheid
• maandag tot en met donderdag: van 08.30 tot 19.00 uur
• vrijdag: van 08.30 tot 12.30 uur

Planning
De verbouwing gaat naar verwachting 18 maanden 
duren.

Commissievergaderingen

Volgende week zijn er twee commissievergaderingen 
in het gemeentehuis. De vergaderingen beginnen met 
spreekmogelijkheden voor het publiek over onderwerpen 
die op de agenda staan.

NB De commissie grondgebiedzaken van maandag 
26 augustus komt te vervallen

Commissie Burgerzaken
Datum en tijdstip: dinsdag 27 augustus 2019, 20.00 uur
Agenda:
•  Breugel Bruist! Plan van aanpak burgerparticipatie 

schoollocaties

Commissie Algemene Zaken
Datum en tijdstip: woensdag 28 augustus 2019, 20.00 uur
Agenda:
•  Beoordeling uitgaven 2018 raadsfracties
•  Vergaderschema 2020 raads- en commissievergaderingen
•  Jaarverslag 2018 vergunningverlening, toezicht en 

handhaving (VTH)

Openbare vergaderingen
De vergaderingen van de commissies 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 commissies 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.

Geen spreekuur wethouder John Frenken

Op vrijdag 23 augustus 2019 vervalt het spreekuur van 
wethouder John Frenken.
Een afspraak voor een volgend spreekuur kunt u maken via 
0499 – 491405 of bestuurssecrtariaat@sonenbreugel.nl

Schoollocaties Breugel: denk en praat mee!  

Medewerkers van het project Breugel Bruist zijn dinsdag 
27 augustus van 14.00 uur tot 16.00 uur aanwezig in het 
centrum van Breugel (parkeerplaats tussen de COOP en De 
Regenboog). 

Zij gaan op zoek naar mensen die een actieve rol willen 
vervullen in het proces om te komen tot een nieuwe 
schoollocatie voor de samen te voegen basisscholen De 
Krommen Hoek en De Regenboog.  Ook horen ze graag 
de mening van inwoners over de mogelijke schoollocaties. 
Het wijkbezoek is een onderdeel van een uitgebreid 
participatietraject dat nog van start gaat in Breugel. 

Doel is het betrekken van alle relevante belanghebbenden 
en het verkrijgen van een volledig beeld van alle voor- en 
nadelen van de mogelijke schoollocaties. 

Heeft u een mening over de schoollocaties die u graag met 
de gemeente wil delen? Of wilt u graag een actieve rol in het 
proces? Spreek dan iemand van de gemeente aan of stuur 
een e-mail naar breugelbruist@sonenbreugel.nl

Wegwerkzaamheden Ekkersrijt 6000

Voor de Ekkersrijt 6000 is in de periode van 25 augustus 
t/m 1 september groot asfaltonderhoud gepland. 
De werkzaamheden vinden plaats vanaf de bocht 
Ekkersrijt 9000/Verlengde Huizingalaan tot aan 
de Ekkersrijt 7500.  De weg wordt weer op het 
gewenste onderhoudsniveau gebracht door het 
vervangen van de toplaag en het plaatselijk 
vervangen van asfaltonderlagen.  

Wanneer
Om het verkeer zoveel als mogelijk te ontlasten worden de 
werkzaamheden in de avond of weekend gepland. Er wordt 
een omleidingsroute ingesteld. De werkzaamheden worden 
op de volgende data uitgevoerd (als de weersomstandigheden 
het toelaten): 
•  Verwijderen bestaande asfalt toplaag op zondag                  
25 augustus tussen 7.00-17.00 uur

•  Plekgewijs repareren van asfaltonderlagen vanaf donderdag 
29 augustus 20.00 uur tot en met vrijdagochtend                         
30 augustus 6.00 uur. 

•  Aanbrengen nieuwe asfalt toplaag op zondag 1 september 
tussen 7.00-17.00 uur

Bereikbaarheid
Gedurende de werkzaamheden is de Ekkersrijt 6000 
afgesloten en niet bereikbaar. De werkzaamheden zijn 
afgestemd met de bedrijven, die voor de directe ontsluiting 
afhankelijk zijn van de Ekkersrijt 6000.

Informatiebijeenkomst in Breugel

Op 10 september a.s. om 19.30 uur wordt in sporthal 
De Bongerd in Breugel een 2e informatiebijeenkomst 
georganiseerd over het opvangen van regenwater op 
eigen terrein en de maatregelen die de gemeente neemt 
om de effecten van klimaatverandering op te vangen. 
Net als in juni verzorgt Lanny Olie van NLgaat.nu een 
presentatie en zijn voorbeelden van afkoppelmogelijkheden 
te bekijken. Ook het afkoppelteam van Son en Breugel 
Verbindt en de watercoach van de gemeente zijn op                                  
10 september aanwezig om direct in te gaan op alle vragen.

Ophaalschema 26 t/m 30 augustus 
In de week van maandag 26  t/m vrijdag 30 augustus 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.
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Agenda komende periode

Datum  Aanvang  Onderwerp  Voor wie  Waar
22 aug 16.00 uur  Vergadering en installatie Jeugdgemeenteraad Openbaar Raadzaal
22 aug 20.00 uur  Gemeenteraadsvergadering Openbaar  Raadzaal
23 aug Vervalt  Spreekuur Wethouder John Frenken
26 aug Vervalt Vergadering commissie grondgebiedzaken
27 aug 20.00 uur Vergadering commissie burgerzaken Openbaar Raadzaal
28 aug 20.00 uur Vergadering commissie algemene zaken Openbaar Raadzaal
30 aug  Balies gemeentehuis gesloten
2 sept  Balies gemeentehuis gesloten
10 sept 19.30 uur  Informatiebijeenkomst afkoppelen regenwater Iedereen De Bongerd

AFVALVERWERKING

* Mede mogelijk gemaakt door Waterschap de Dommel.
Kijk op www.sonenbreugel.nl/duurzaamheid
voor alle voorwaarden en afkoppeltips.

Waterschap de Dommel verdubbelt de 
subsidie van de eerste 400 aanvragers. 
Dat is pas win-win! Bent u nog niet 
afgekoppeld? Dan is ‘t nu hét moment.

Doe mee en ontvang nu € 600,-* 
ipv € 300 subsidie.
Aanbod geldig tot 31-12-2019.

Het gehele perceel afgekoppeld? 
Dan ontvangt u bovendien tot 2029 
€ 50,- korting op de rioolheffi ng. 

Waar wacht u op, doe mee!

Regenpijp afkoppelen nu nóg 
aantrekkelijker!aantrekkelijker!

nu 

¤600
 subsidie*
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BEKENDMAKINGEN

Bouwzaken

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
op:
13 augustus 2019  Oeverlibel, kavel F05,  - bouwen 

woning (BOUWEN)
18 juli 2019  Boslaan 52, 5691 CX – legaliseren 

tuinhuis (AFWIJKEN REGELS RO)

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. 

Evenementenvergunning kamp Market 
Garden Son en Breugel 2019

Op 15 augustus 2019 heeft de burgemeester een 
evenementenvergunning verleend voor het kamp van 
Market Garden Son en Breugel 2019.
Het evenement vindt plaats van 15 september 2019 tot 
en met 19 september 2019 op het Oranjeveld aan de 
Wilhelminalaan in Son en Breugel.
De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing 
verleend van artikel 3, lid 1 en artikel 4, lid 1van de 
Zondagswet.

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 horeca-
vergunning, 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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