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GEMEENTENIEUWS
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
telefoon: (0499) 491491
gemeente@sonenbreugel.nl
www.sonenbreugel.nl
Maak uw afspraak via: 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
Bezoekadres:
Rembrandtstraat, tegenover de vijver

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
Agenda komende periode
Datum

Aanvang

Onderwerp

19 sept

Vervalt

Gemeenteraadsvergadering

Balies zijn gevestigd in de
Rembrandtstraat
De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk gevestigd
in de locatie van de voormalige Vijverbergschool aan
de Rembrandtstraat, tegenover de vijver. De tijdelijke
huisvesting is nodig omdat het hoofdgebouw van het
gemeentehuis wordt gerenoveerd. Er zijn parkeerplaatsen
aanwezig aan de voorzijde van het gebouw.

Voor wie

De wereld van
morgen begint
vandaag!

Waar

Een duurzame gemeente kunnen we alleen
samen bereiken. Zelf heb ik mijn jaren 30
woning zo veel mogelijk duurzaam gemaakt
en eet ik bewust vaker vegetarisch.
Ik wil graag mijn persoonlijke ervaringen
gebruiken om samen met de inwoners van
Son en Breugel een volgende stap te zetten.
Daarom is ‘Wat we doen is groen’ heel
belangrijk voor mij.

Raadsvergadering 19 september vervalt
De op 19 september a.s. geplande vergadering van de
gemeenteraad gaat niet door in verband met de beperkte
agenda voor die vergadering.

Heeft u ideeën om Son en Breugel duurzaam
te maken? Neem dan contact op met
duurzaam@sonenbreugel.nl
Paul van Liempd, wethouder Duurzaamheid

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

Inloopspreekuur politie

Voor het inloopspreekuur van de politie kunt u ook
terecht in de locatie Vijverberg aan de Rembrandtstraat
2, tegenover de vijver. U kunt daar terecht op maandag
en donderdag van 14.00 tot 16.30 en van 17.00 tot 19.00
uur. U kunt een afspraak maken voor het spreekuur via
0900-8844.

AFVALVERWERKING
Kandidaten gezocht voor de
Vrijwilligerspenning: aanmelden voor
15 oktober
Elk jaar wordt de Vrijwilligerspenning van de gemeente Son
en Breugel aan iemand toegekend als blijk van waardering.
Dat gebeurt rondom de jaarwisseling en bij de tweejaarlijkse
vrijwilligersbijeenkomst. Zowel inwoners als niet-inwoners
die zich belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de
gemeenschap komen in aanmerking voor de penning.
Als u iemand kent die hieraan voldoet en u vindt dat hij of zij
in het zonnetje gezet mag worden, laat het ons weten. Daarbij
graag zo duidelijk mogelijk aangeven welke activiteiten uw
kandidaat verricht of heeft verricht, gedurende welke periode
en hoeveel tijd daarmee gemoeid is.

Aanmelden

Aanmelden kan schriftelijk, per email of mondeling bij de
heer Frans den Hengst, telefoon 491491,
email: f.denhengst@sonenbreugel.nl. Voor nadere informatie
kunt u ook bij hem terecht.
Let op: Aanmelden kan tot 15 oktober 2019.

Ophaalschema 16 september
t/m 20 september

In de week van maandag 16 t/m
vrijdag 20 september wordt uw GFT,
rest, 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.

BEKENDMAKINGEN
Bouwzaken
Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning
op:
02 september 2019 Wilhelminalaan 19, 5691 AX –
verbouwen woonhuis (BOUWEN)
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:
03 september 2019 Ekkersrijt 2013, 5692 BB –
uitbreiden en veranderen
bedrijfsgebouw (BOUWEN)
5 september 2019
Kerkplein ongenummerd – houden
van een evenement ‘Remember
September 2019’ (HANDELEN IN
STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE
ORDENING)
4 september 2019
Jufferlaan kavel F09 – oprichten
woonhuis (BOUWEN)

Ingekomen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande
sloopmeldingen ontvangen:
02 september 2019 Emmastraat 14, 5691 AV –
verwijderen asbesthoudende
golfplaten schuur (SLOPEN)
03 september 2019 Ekkersrijt 1306, 5692 AH –
verwijderen asbesthoudende
vensterbanken (SLOPEN)

Geaccepteerde sloopmeldingen

Nieuwe beleidsregels
Burgemeester en wethouders hebben op 3 september
2019 twee beleidsregels vastgesteld Het gaat om de
beleidsregel taaleis en de beleidsregel beschut werk. De
beleidsregels zijn opgesteld om een nadere uitwerking te
geven aan bepalingen uit de Participatiewet over deze
twee onderwerpen.

Evenementen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de
onderstaande sloopmeldingen:
02 september 2019 Veerstraat 19, 5694 AA –
asbestsanering (SLOPEN)
02 september 2019 Stakenburgstraat 18, 5694 NB –
asbestsanering (SLOPEN)
05 september 2019 Eindhovenseweg 27, 5691 NG –
asbestsanering (SLOPEN)

Evenementenvergunning Bierfest 2019

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep
worden ingediend.

Onthefﬁng Drank- en Horecawet
Bierfest 2019

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.

Op 6 september 2019 heeft de burgemeester een
evenementenvergunning verleend voor het Bierfest 2019.
Het evenement vindt plaats op:
• Vrijdag 11 oktober 2019 van 19.00 uur tot 01.00 uur;
• Zaterdag 12 oktober 2019 van 19.00 uur tot 01.00 uur.
De locatie van het evenement is het Kerkplein in Son en
Breugel.

Op 6 september 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 het Bierfest 2019. Dit betekent dat
tijdens Bierfest 2019 er zwak-alcoholhoudende drank
geschonken mag worden.
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GEMEENTENIEUWS
Officiële publicatie van de gemeente Son en Breugel
vervolg

BEKENDMAKINGEN
Tijdelijke verkeersmaatregelen Straatbarbecue
Irenestraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op
6 september 2019 besloten een tijdelijke verkeersmaatregel te
treffen t.b.v. de Straatbarbecue Irenestraat die wordt gehouden
op zaterdag 14 september 2019.
De tijdelijke verkeersmaatregel bestaat uit:
De Irenestraat mag op zaterdag 14 september 2019 van 16.00 uur
tot 24.00 uur worden afgesloten voor verkeer.

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.

