
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

GEMEENTENIEUWS
Officiële publicatie van de gemeente Son en Breugel

MEDEDELINGEN EN BERICHTEN

Gemeenteraadsvergadering 
donderdag 22 augustus 2019, 20.00 uur

Volgende week is er een vergadering van de gemeenteraad in 
het gemeentehuis.

Iedere raadsvergadering begint met een opening, 
spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen 
die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de 
vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en 
mededelingen en rondvraag.

Agenda
• Uitvoering motie bestuurlijke vernieuwing 
• Vaststelling “Visie op Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven”.
•  Vaststelling bestemmingsplan “Gentiaan; IJssellaan- 
Afrikalaan ong.”

•  Ontwikkelingslocaties Son en Breugel “Kaders als 
Koers” - kaders voor de woningbouwprogrammering op 
ontwikkelingslocaties 1 t/m 13. 

•  Benoeming leden en voorzitter Auditcommissie Son en 
Breugel. 

Installatie Jeugdgemeenteraad 
Son en Breugel

Op 22 augustus 2019 
installeert burgemeester 
Hans Gaillard om 16:00 
uur de nieuwe leden van 
de Jeugdgemeenteraad 
van Son en Breugel. 
De leden van de 
Jeugdgemeenteraad zijn 
gekozen in juni tijdens 
verkiezingen op alle 
basisscholen van Son en 
Breugel. Burgemeester 
Gaillard is voorzitter van de Jeugdgemeenteraad. 

De Jeugdgemeenteraad bestaat uit een leerling van groep 8 en 
een leerling van groep 7 van iedere basisschool, dus twee per 
school. De leden zitten twee jaar in de Jeugdgemeenteraad. 
Dit jaar zijn er zeven nieuwe leerlingen uit groep 7 gekozen. 
De Jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 6 keer per 
jaar op donderdagmiddag van 16:00 uur tot 17:00 uur. 
Tussendoor werken de leden van de Jeugdgemeenteraad 
in groepjes aan projecten. Een aantal begeleiders helpen 
de Jeugdgemeenteraadleden met de uitwerking van hun 
projecten. 

Agenda Jeugdgemeenteraad 22 augustus 2019
•  Welkom belangstellenden en (nieuwe) leden en begeleiders 
•  Voorstellen van alle leden en begeleiders
•  Afl eggen van de belofte door de nieuwe leden
•  Vaststellen verslag van de vergadering van 13 juni 2019 
•  Mededelingen:
•  Werkwijze 
•  Evenementen 11 en 17 september 
•  Onderwerpen bespreken  
•  Werkgroepjes vormen  
•  Rondvraag
•  Persmoment en gelegenheid tot feliciteren in de hal 

Politiepost tot 19 augustus gesloten

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. 

Hogere incasso gemeentelijke 
belastingen bij automatisch innen

Helaas hebben wij moeten constateren dat door een 
systeemfout bij het automatisch innen van de aanslag in 
de maand juni eenmalig een hoger bedrag (2,5% hoger) is 
afgeschreven. Onze excuses hiervoor. Op het moment dat 
dit door ons is opgemerkt, hebben we dit zo snel mogelijk 
gecorrigeerd. Het is gecorrigeerd door de resterende 
termijnen aan te passen: bij de volgende termijnen innen we 
een lager bedrag.

Taxus aanmelden kan dit jaar tot en met 
donderdag 22 augustus

De jaarlijkse inzamelingsactie van stichting Taxus Taxi 
verloopt voorspoedig. Op dit moment zijn al meer dan 
2050 chemotherapieën gerealiseerd door het ophalen van 
het taxussnoeisel. Uit de eenjarige naalden van de taxus 
wordt dé basisgrondstof voor chemotherapieën gehaald. 
De inzamelingsactie loopt door tot en met 23 augustus. 
Uw snoeisel aanmelden kan nog tot en met donderdag                  
22 augustus. 

Ophaalverzoek indienen
Wie zijn of haar taxushaag gaat snoeien, kan via www.
taxustaxi.nl/afspraak een ophaalverzoek indienen. Snoeisel is 
aan te bieden vanaf een volle kruiwagen of een halfgevulde 
Taxus Taxi Tas. Heeft u minder? Dan kan het worden gebracht 
naar één van de inzamelpunten. Deze staan vermeld op www.
taxustaxi.nl/uitgiftepunten. 

Werk in uitvoering

Schilderen van lantaarnpalen
Vanaf 19 augustus (week 34) worden op diverse plaatsen in 
Son en Breugel de lantaarnpalen opnieuw geschilderd. Het 
werk wordt uitgevoerd in de volgende straten: 
17 septemberplein,  Afrikalaan, Airbornstraat, Boslaan, 
De Kuilen, Dommelstraat, Eind, Gentiaanlaan, Heistraat, 
Hendrik Veenemanstraat, Kanaalstraat, Kerkplein, 
Lieshoutseweg, Markt, Nieuwstraat, Olen, Pieter Breugelplein, 
Planetenlaan, Raadhuisplein, Stakenburgstraat, Torenstraat, 
Van den Elsenstraat, Veerstraat en Wolfswinkel. 

Voorbereidingswerkzaamheden derde 
fase Slowlane (Ekkersrijt)
We gaan op Ekkersrijt het bestaande fi etspad ter hoogte van 
Ekkersrijt 4000 en 4100 verbreden en vernieuwen volgens 
het concept Slowlane. De voorbereidingswerkzaamheden 
bestaan uit inmeting, proefsleuven en bodemonderzoeken op 
locatie. 

De werkzaamheden in weken van 19 augustus - 6 september 
zijn beperkt van omvang en zullen naar verwachting geen 
overlast voor ondernemers en bezoekers  opleveren. 

Subsidiemogelijkheden voor 
afkoppelen uitgebreid

Onze initiatieven om inwoners te stimuleren hun 
regenwater af te koppelen van het riool zijn niet 
onopgemerkt gebleven. Om het voor inwoners nog 
aantrekkelijker om het afkoppelen van verhard oppervlak, 
het ‘ontstenen’ van de tuin, de aanschaf van een regenton 
en het vergroenen van daken, heeft Waterschap De 
Dommel voor 2019 een stimuleringsregeling ingesteld. 

Verdubbeling
Voor inwoners die in 2019 afkoppelen betekent dit een 
verdubbeling van de afkoppelsubsidie op zij- en achtertuin. 
Dus in plaats van € 300,- is de afkoppelsubsidie nu tijdelijk 
€ 600,-. Deze verdubbeling geldt voor maximaal 400 
aanvragen. De aanvragen worden beoordeeld op basis 
van binnenkomst. Op het moment dat ook de voorzijde 
van het perceel wordt afkoppeld, ontvangen inwoners 
bovendien vanaf  2020 al een korting van € 50,- op de 
gemeentelijke rioolheffi ng. 

Flinke stappen maken
Wethouder Jan Boersma hoopt dat deze stimulans 
een extra impuls geeft aan de afkoppelinitiatieven die 
momenteel in buurten en wijken ontstaan. “De bijdrage 
van het Waterschap wordt elk jaar opnieuw bekeken, ik 
zou dus nu gebruik maken van deze kans. Het geeft de 
mogelijkheid om écht fl inke stappen te maken met het 
verduurzamen van ons dorp”. 

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.

14-08-2019

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  Gemeentraadsvergadering Openbaar  Raadzaal
10 sept 19.30 uur  Informatiebijeenkomst afkoppelen regenwater Iedereen De Bongerd

* 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*

   10  
  sept

kom ook!

Afkoppelen
regenwater- 
afvoer! 
Waarom? Hoe?
Infoavond 10 september, 
19.30 uur 
Sporthal de Bongerd

Installatie Jeugdgemeenteraad 

installeert burgemeester 
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BEKENDMAKINGEN

Bouwzaken

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
op:
29 juli 2019   Merellaan 2 , 5691 VL – verbouwen 

bungalow (BOUWEN)
6 augustus 2019   Zuiderkruislaan 37 , 5694 LS – plaatsen 

dakkapel (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:

31 juli 2019  Boslaan 53 5691 CV - kappen van 
 4 dennen zij-achtererf (KAPPEN)
8 augustus 2019   Van Schendelstraat 5 , 5691 XG 

- aanpassen voorgevel woning 
(BOUWEN)

Evenementen

Evenementenvergunning voor de Uitmarkt
Op 6 augustus 2019  heeft de burgemeester een 
evenementenvergunning verleend voor de 1e Uitmarkt die 
wordt gehouden op de Kerkstraat en gedeeltelijk op het 
parkeerterrein voor  en nabij het Vestzaktheater.
Het evenement, georganiseerd door stichting het 
Vestzaktheater vindt plaats op zondag 1 september 2019 
tussen 12:00 uur en 18:00 uur.
De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing 
verleend van artikel 3 en artikel 4 lid 1van de Zondagswet.

Tijdelijke verkeersmaatregel voor de
Uitmarkt
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 
6 augustus 2019 besloten een tijdelijke verkeersmaatregel 
te treffen t.b.v. de Uitmarkt.
De Uitmarkt wordt gehouden op zondag 1 september 
2019 tussen 12:00 uur en 18:00 uur.
De tijdelijke verkeersmaatregel bestaat uit het afsluiten van 
de Kerkstraat ter hoogte van het Vestzaktheater tussen 
11:00 uur en 19:00 uur.

Ontheffing Drank- en Horecawet  
voor de Uitmarkt
Op  6 augustus 2019 heeft de burgemeester besloten 
om op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet 
ontheffing te verlenen van artikel 3 van de Drank- en 
Horecawet voor de Uitmarkt. Dit betekent dat tijdens de 
Uitmarkt zwak-alcoholhoudende drank geschonken mag 
worden.

Tijdelijke verkeersmaatregelen straatfeesten
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
tijdelijke verkeersmaatregelen genomen t.b.v. 3 
straatfeesten. De volgende besluiten zijn genomen op:
•  25 juli 2019 het straatfeest in de Kolibrievlinderlaan dat 

wordt gehouden op zaterdag 21 september 2019. De 
tijdelijke verkeersmaatregel bestaat uit: het afsluiten van 
de weg ter hoogte van Kolibrievlinderlaan huisnummer 
11 tussen 17:00 uur en 24:00 uur. Hierdoor zal de 
doorgang van Dagpauwooglaan en Kolibrievlinderlaan 
enige belemmering ondervinden.

•  25 juli 2019 het straatfeest in de Viervleklibel dat wordt 
gehouden op zaterdag 14 september 2019. De tijdelijke 
verkeersmaatregel bestaat uit: het afsluiten van de 
Viervleklibel tussen huisnummer 1 tot en met 19.

•   2 aug 2019 Burendag Frans Halsstraat die wordt 
gehouden op zaterdag 28 september 2019 tussen 16:00 
uur en 20:00 uur. De tijdelijke verkeersmaatregel bestaat 
uit: De Frans Halsstraat wordt op zaterdag 28 september 
2019 tussen 13:00 uur en 21:00 uur afgesloten

Aanpassing 12 dagenregeling
Op 25 juli 2019 heeft de burgemeester besloten om een 
aantal evenementen toe te staan in gevolg van de 
12 dagenregeling voor de stichting SWZ terrein Zonhove, 
Nieuwstraat te Son en Breugel voor het jaar 2019. Het 
betreft een aanpassing van een eerdere melding.

Datum Tijd Activiteit
24 april  14.30 - 16.30 uur  mei vakantie spel
30 juni  10.30 - 12.30 uur  zomerviering met PKN
24 juli 13.00 - 17.00 uur  waterfestijn
30 juli 13.00 - 17.00 uur   optreden Rene Eshuijs
31 juli  13.00 - 17.00 uur   Karaoke middag
5 aug. 13.00 - 17.00 uur   optreden zanger Mister 

Jukebox
6 aug.  13.00 - 17.00 uur   optreden troubadour
8 aug.  13.00 - 17.00 uur   theater clownskado
18 aug. 11.00 - 18.00 uur  tuinfeest / st. Welzijn 

Zonhove
14 sept. 10.00 - 19.00 uur  Bike Trike dag

Opening expositie “75 jaar vrijheid”

Van 9 t/m 20 september organiseren Heemkundekring 
Son en Breugel en Son en Breugel Verbindt samen een 
tentoonstelling in het Vestzaktheater rondom de bevrijding 
van Son en Breugel. 

Wat kunt u bekijken?
In deze expositie worden een aantal foto’s van de oorlog, 
de landing van parachutisten van de 101 Airborne Division, 
de strijd en de dagen rond de bevrijding getoond. Er staan 
vitrines met voorwerpen uit de oorlog en via luisterzuilen 
vertellen ooggetuigen hun ervaringen als kind tijdens de 
oorlog en bevrijding. 

In de foyer wordt op een levensgroot scherm een filmverslag 
van de Operatie Market Garden in Son en Breugel getoond. 

Wanneer kunt u het bekijken?
De expositie is elke werkdag gratis te bekijken tussen 11.00-
17.00 uur. Op zaterdag 14 september van 10.00 tot 19.00 uur 
en zondag 15 september van 10.00 tot 16.00 uur. 

Officiële opening op 7 september
De officiële opening van deze tentoonstelling is op zaterdag 
7 september a.s. om 15.00 uur en zal worden verzorgd door 
wethouder Jos de Bruin. De opening vormt het begin van 
de activiteiten rond de herdenking en viering van de 75 jaar 
bevrijding van Son en Breugel. 

Meer activiteiten in het Vestzak
In het kader van Remember September worden naast deze 
expositie worden ook andere activiteiten in het Vestzaktheater 
georganiseerd. Zo verzorgt de Heemkundekring Son en 
Breugel op 16 september om 20.00 uur een lezing in de grote 
zaal, heeft bibliotheek Dommeldal o.a. een boekenhoek en 
besteedt Radio Son en Breugel een aantal uitzendingen aan 
de bevrijding van Son en Breugel.

Ophaalschema 19 t/m 23 augustus 
In de week van maandag 19 t/m vrijdag 23 augustus wordt 
uw GFT, restafval, 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.

REMEMBER SEPTEMBER

AFVALVERWERKING

Wij zijn op zoek naar een 

Consulent CMD 

(32 uur, schaal 9)

Heb jij belangstelling om bij ons te komen werken? 

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

VACATURE

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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