
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

GEMEENTENIEUWS
Officiële publicatie van de gemeente Son en Breugel

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 en donderdag: van 08.30 tot 19.00 uur
•  dinsdag en woensdag: van 8.30 tot 17.00 uur
• vrijdag: van 08.30 tot 12.30 uur

Planning
De verbouwing gaat naar verwachting 18 maanden 
duren.

Besluitenlijst raadsvergadering 
22 augustus 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

Spreekuur burgemeester en wethouders

Spreekuur wethouder John Frenken
Vanaf 23 augustus 2019 vervalt het vaste spreekuur van 
wethouder John Frenken.

Aanpassingen spreekuur burgemeester 
Hans Gaillard
Vanaf 4 september vindt het spreekuur van burgemeester 
Hans Gaillard plaats in de het nieuwe gedeelte van het 
gemeentehuis. Wij vragen u voortaan altijd een afspraak te 
maken voor dit spreekuur. U kunt een afspraak maken voor 
het spreekuur maken via 0499 - 491405 of 
bestuurssecrtariaat@sonenbreugel.nl.
Het spreekuur van Hans Gaillard op woensdag 28 augustus 
vervalt.

Spreekuur wethouder Jos de Bruin
Op dinsdag 10 september vervalt het spreekuur van 
wethouder Jos de Bruin.

Informatiebijeenkomst afkoppelen

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 2 september t/m 6 september 
In de week van maandag 2 t/m vrijdag 6 september 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.

28-08-2019

Agenda komende periode

Datum  Aanvang  Onderwerp  Voor wie  Waar
28 aug Vervalt  Spreekuur Hans Gaillard
28 aug 20.00 uur Vergadering commissiealgemene zaken Openbaar Raadzaal
30 aug  Balies gemeentehuis gesloten
2 sept  Balies gemeentehuis gesloten
10 sept vervalt Spreekuur Jos de Bruin 
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*

Bouwzaken

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
op:
05 augustus 2019  Kerkplein ongenummerd – Remember 

September 2019 (HANDELEN IN 
STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE 
ORDENING)

16 augustus 2019  Zadellibel, kavel G06  – bouwen 
woonhuis (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 omgevingsvergunning is verzonden op:
22 augustus 2019  Peellaan 87, 5691 LK – constructief 

veranderen van de woning 
(BOUWEN)

Ingekomen sloopmeldingen 
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
sloopmeldingen ontvangen:
20 augustus 2019  Eindhovenseweg 27c, 5691 NG – 

asbestsanering (SLOPEN)
20 augustus 2019  Veerstraat 19, 5694 AA – 

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.

Maatwerkvoorschriften kringloopwinkel 
Burgemeester en wethouders hebben op 19 augustus 2019 
besloten op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer 
maatwerkvoorschriften te stellen voor:
Kringloopwinkel Son, gelegen aan Ekkersrijt 3104A.
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. De beschikking en de daarbij 
behorende stukken liggen vanaf 28 augustus tot en met 
9 oktober ter inzage. Voor vragen of opmerkingen kunt 
u contact opnemen met de heer P. Zeedzen van de 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 369 0369 
(kenmerk Z.138703 / D.492908).

Evenementen

Tijdelijke verkeersmaatregelen 75th Market 
Garden Memorial Airborne Operation
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 
20 augustus 2019 besloten tijdelijke verkeersmaatregelen 
te treffen t.b.v. 75th Market Garden Memorial Airborne 
Operation dat wordt gehouden op 16 september 2019 
tussen 11.00 uur en 18.00 uur.
De tijdelijke verkeersmaatregelen bestaan uit: 
Een gedeelte van de Brouwerskampweg, waaraan de 
dropzone voor het parachutespringen gelegen is, wordt 
afgesloten voor verkeer;
Op de Brouwerskampweg wordt vanaf de hoek met 
de Sonniuswijk aan beide zijden van de weg een 
parkeerverbod ingesteld. Dit is om de veiligheid van de 
bezoekers te waarborgen.

BEKENDMAKINGEN
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BEKENDMAKINGEN

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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