
Raadhuisplein 1, Son en Breugel
Postbus 8, 5690 AA  Son en Breugel
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:
Bezoekadres:
Rembrandtstraat, tegenover de vijver

 14.00 - 19.00 uur

Maak uw afspraak via: www.sonenbreugel.nl

GEMEENTENIEUWS

MEDEDELINGEN EN BERICHTEN

Spreekuur Burgemeester en wethouders

Aanpassing 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 voor 
het spreekuur. U kunt 
een afspraak maken 
voor het spreekuur 
maken via 0499 - 491405 of 
bestuurssecrtariaat@sonenbreugel.nl.

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

Afspraak met andere wethouders?
Het vaste spreekuur van wethouder John Frenken is komen 
te vervallen. 
Wilt u hem of een andere wethouder spreken? Dan kunt 
u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via (0499) 
491 405 of via bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. De 
bestuurssecretaresses bespreken dan met u de mogelijkheden 
voor een gesprek met een wethouder of een medewerker 
van de gemeente.

Inloopbijeenkomst schoollocaties 
Breugel op 10 september

Op dinsdag 10 september is er van 18.30 uur tot 20.00 uur in 
De Boerderij een inloopbijeenkomst over de schoollocaties in 
Breugel. Heeft u vragen, ideeën, zorgen of opmerkingen over de 
schoollocaties in Breugel? Of wilt u meer informatie over het 
proces? Dan bent u van harte welkom. Er is geen programma 
of presentatie. U kunt gewoon binnenlopen en vertrekken 
wanneer u wilt en zelf uw vragen, ideeën, opmerkingen en 
zorgen opschrijven voor elke schoollocatie die in beeld is. 

Daarnaast is er de mogelijkheid om uw e-mailadres achter 
te laten als u geïnformeerd wilt blijven over het proces. 
Medewerkers van de gemeente lopen rond om eventuele 
vragen te beantwoorden of u te helpen om uw ideeën, 
opmerkingen en zorgen op papier te krijgen. 

Twee bijeenkomsten
Let op: op dezelfde avond is er in De Bongerd een 
informatieavond over afkoppelen van regenwater. Deze start 
om 19.30 uur.  Wilt u beide bijeenkomsten bijwonen? Dan 
kunt u vanaf 18.30 uur starten bij De Boerderij. 
 
Wat gaat de gemeente doen met de 
verzamelde informatie? 
De gemeente gaat samen met een klankbordgroep aan 
de slag om de opgehaalde informatie te verwerken in 
diverse mogelijke scenario’s voor de schoollocaties.  De 
klankbordgroep wordt samengesteld uit diverse inwoners 
en belanghebbenden uit Breugel om zo een evenwichtige 
samenstelling te hebben van alle groepen belanghebbenden.

Een e-mail sturen kan ook!
Kunt u niet aanwezig zijn op 10 september, maar wilt u 
wel uw mening kenbaar maken? Stuur dan een e-mail naar: 
breugelbruist@sonenbreugel.nl

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.

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. 

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen 
in het najaar opengesteld

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) bevindt 
zich nog in het goedkeuringstraject van staatssteun van de 
Europese Commissie en wordt daarom later opengesteld 
dan voorzien. Dat heeft minister Carola Schouten van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloten. Om 
stoppende varkenshouders ruim de gelegenheid te geven 
om zich goed voor te bereiden op deelname aan de regeling, 
opent de inschrijving in het najaar, in plaats van in augustus, 
zoals eerder was voorzien. 

Het doel van de regeling is het op korte termijn 
verminderen van geuroverlast in veedichte gebieden. 
Varkenshouderijlocaties die geuroverlast voor omwonenden 
veroorzaken en die willen stoppen, kunnen in aanmerking 
komen voor subsidie.

Meer informatie is te vinden op www.sonenbreugel.nl 
bij actualiteiten /het laatste nieuws en op de website van 
provincie Noord-Brabant.

Werk in uitvoering

Werkzaamheden aan het riool
In september wordt het rioolstelsel op 
diverse locaties in Son gerenoveerd 
en gerepareerd.

De renovatiewerkzaamheden 
vinden plaats in de volgende 
straten:
Prunuslaan, Julianastraat, 
Sparrenlaan, Berkenlaan, 
Esdoornstraat, Boslaan 
en Emmastraat.
De werkzaamheden staan gepland van 9 september 
tot en met 20 september. 

Meer informatie vindt u op www.sonenbreugel.nl bij 
Wijkbeheer.

04-09-2019

Agenda komende periode

Datum  Aanvang  Onderwerp  Voor wie  Waar
10 sept vervalt Spreekuur Jos de Bruin
10 sept 18.30 - 20.00 uur Inloopbijeenkomst schoollocaties Breugel Iedereen  De Boerderij
10 sept 19.30 uur  Informatiebijeenkomst afkoppelen regenwater Iedereen De Bongerd

Balies in de locatie Vijverberg 

Vanaf 2 september zijn de balies van het gemeentehuis 
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.

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.

Verhuizing inloopspreekuur politie

Vanaf 3 september a.s. verhuist het inloopspreekuur 
van de politie ook naar 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 van de 
politie via 0900-8844.

* 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*

Werk in uitvoering

Werkzaamheden aan het riool
In september wordt het rioolstelsel op 
diverse locaties in Son gerenoveerd 

De renovatiewerkzaamheden 
vinden plaats in de volgende 

De werkzaamheden staan gepland van 9 september 
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AFVALVERWERKING

Bouwzaken

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
op:
26 augustus 2019  De Kuilen ongenummerd – plaatsen 

hekwerk (BOUWEN)
27 augustus 2019  Ekkersrijt 4105-d / 4107, 5692 DD – 

aanpassen binnengevel en
 realiseren trap (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:
27 augustus 2019  Bijenlaan 3, 5692 VA – uitbreiden 

woonhuis (BOUWEN)
27 augustus 2019  Oeverlibel 9, 5692 MH – bouwen 

woonhuis (BOUWEN)
27 augustus 2019  Raadhuisplein 1, 5691 AL – veranderen 

gemeentehuis
   (BOUWEN / SLOPEN / 

MONUMENTEN)

Geweigerde omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning 
geweigerd voor onderstaand plan. Deze weigering is 
verzonden op:
27 augustus 2019  Raadhuisplein 30, 5691 AM – plaatsen 

reclame-uiting (RECLAME)

Ingekomen sloopmeldingen 
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
sloopmeldingen ontvangen:
27 augustus 2019  Ekkersrijt 4105-d / 4107, 5692 DD 

– het slopen van een trapsparing 
(SLOPEN)

27 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.

Vaststelling bestemmingsplan 
“Gentiaan; IJssellaan-Afrikalaan ong.”

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de 
gemeenteraad op 22 augustus 2019 heeft vastgesteld het 
bestemmingsplan “Gentiaan; IJssellaan-Afrikalaan ong.” 
(NL.IMRO.0848.BP201GENTIAAN-VA01).

Het bestemmingsplan “Gentiaan; IJssellaan-Afrikalaan ong.” 
heeft betrekking op de realisatie van 28 woningen en 
de inrichting van het openbaar gebied aan de IJssellaan-
Afrikalaan-Rijnlaan te Son en Breugel.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 
donderdag 05 september 2019 gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage. Het bestemmingsplan is ook te 
raadplegen via de website van de gemeente: 
www.sonenbreugel.nl of via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl 

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan 
beroep worden ingesteld door:
-  diegenen die tijdig zienswijzen ten aanzien van het 

ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren 
hebben gebracht;

-  belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij 
de gemeenteraad naar voren te brengen.

Het beroepsschrift kan worden ingediend bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, 
kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn afl oopt. Indien gedurende 
de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het 
besluit niet in werking voordat dat verzoek is beslist.

Emigratie naar onbekend adres

Burgemeester en wethouders maken bekend dat uit 
onderzoek gebleken is dat onderstaande persoon 

niet meer woonachtig is op het adres waar hij in 
de basisregistratie personen stond ingeschreven. Zijn 
persoonslijst is opgeschort met als reden “emigratie naar 
onbekend”. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet 
meer in Nederland woonachtig is.

Het betreft: de heer M.A.J. Damen, geboren 23 april 1989

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.

Nazorg verledden openbare verlichting 
In het afgelopen jaar is de openbare verlichting 
(OLV) nagenoeg volledig uitgerust met energiezuinige 
ledverlichting. Uit een inspectie blijkt dat op 40 plaatsen in 
Son en Breugel nog aanpassingen nodig zijn om volledig aan 
de verlichtingsrichtlijnen te voldoen. In de meeste gevallen 
gaat het om een enkele armatuur of lichtmast. In een achttal 
situaties gaat het om meerdere lichtmasten. 

Het betreft locaties in: Afrikalaan, Venuslaan, Amerikalaan, 
Lupinelaan, Beatrixstraat, Mercuriusstraat, Apennijnenlaan 
e/o, Meldelaan en Buntlaan. De direct aanwonenden bij 
deze locaties ontvangen binnenkort een bewonersbrief 
over welke aanpassing er nog gaat plaatsvinden om de 
verlichting in zijn geheel volgens de juiste richtlijnen te 
krijgen. 

De lijst met aanpassingen staat op www.sonenbreugel.nl 
bij Wijkbeheer. 

Verlichting fi etspaden
In januari van dit jaar is aangekondigd dat het onverlichte 
fi etspad aan de Rooijseweg en de ventweg van Planetenlaan 
dynamische ledverlichting krijgen. Veel jeugdige fi etsers 
gebruiken deze route vaak ‘s avonds om bij de sportvelden 
van HTC en SBC, sporthal De Landing en de tennishal te 
komen. De uitvoering begint begin september. 

De openbare verlichting van het nieuwe fi etspad aan de 
westzijde van de Eindhovenseweg wordt eveneens begin 
september aangelegd. 

Onderhoud trottoirs
Aan de trottoirs van tiental straten wordt dit najaar 
onderhoud uitgevoerd. Het gaat om een tiental straten in 
Oud Breugel, in ’t Harde Ven en in Son Zuid.  
Wethouder Jan Boersma en zijn team organiseren 
voorafgaand aan de uitvoering in elk cluster van straten eerst 
een buurtschouw. Om de schouw laagdrempelig te houden, 
maakt de wethouder met medewerkers al wandelend een 
informele rondgang door deze straten. 
Aanwonenden kunnen het team dan aanspreken over wensen 
en ideeën over deze onderhoudsactie. De bewoners van het 
straatdeel worden vooraf per brief geïnformeerd over datum 
en tijd van de schouw. 

Afgelopen voorjaar is er een inspectieronde geweest, waarin 
voetpaden in nieuwe clusters van straten zijn aangewezen 
om aan te pakken. Het gaat om 7 clusters van drie a vier 
straten, waarvan we de uitvoering van 10 straten in 2019 
aanpakken en de rest in 2020. 

In 2019 komen de clusters (delen van) straten aan de beurt: 
“Oud Breugel”:   Brouwerstraat, Piet Heinlaan, Beemstraat, 
 St Genovevastraat
“’’t Harde Ven”:  Plesmanlaan, Krophollerstraat 
 en Vijverlaan 
‘’Son Zuid’’:  De Bontstraat, Schoolstraat 
 en Wilhelminalaan 

Voor 2020 staan onder andere voetpaden ‘’Breugel Noord’’, 
“Omgeving Plusmarkt”, “Rivierenbuurt” en ‘’Breeakker” in de 
planning. Kijk voor meer informatie en het stratenoverzicht 
op www.sonenbreugel.nl bij Wijkbeheer. 

Ophaalschema 
9 september t/m 
13 september 
In de week van maandag 9  t/m 
vrijdag 13 september 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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