
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 / loketten: 
Rembrandtstraat, tegenover de vijver

 14.00 - 19.00 uur

Maak uw afspraak via: www.sonenbreugel.nl
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MEDEDELINGEN EN BERICHTEN

Openbare raadsvergadering

Raadsvergadering in De Bongerd
Donderdag 6 februari 2020, 20.00 uur in De Bongerd, 
Asteroïdenlaan 2a, Breugel

Agenda:
•  Voorbereidingskrediet Breugel Bruist – renovatie               
De Boerderij

•  Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling
•  Zienswijze Koers WSD

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie over de complete agenda, 
de stukken en het spreekrecht tijdens de vergadering 
op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, 
Gemeenteraad/Vergaderkalender en Uw invloed/
Spreekrecht.

Donkere dagen offensief: 
Weten uw buren wanneer u weg bent?

Een goed contact met uw buren 
kan bijdragen aan het voorkomen 
van een woninginbraak. Met simpele 
afspraken kunt u samen alert blijven 
op verdachte situaties. Veel mensen 

29-01-2020

Agenda komende periode

Datum  Aanvang  Onderwerp  Voor wie  Waar
29 januari 19.30 uur Bijeenkomst lokaal sportakkoord Iedereen Voetbalvereniging SBC
6 februari 20.00 uur Raadvergadering Iedereen  De Bongerd

AFVALVERWERKING

BEKENDMAKINGEN EN KENNISGEVINGEN

Verkorte weergave
De raad heeft de Verordening elektronische kennisgeving 
gemeente Son en Breugel 2020 vastgesteld. De 
verordening biedt de mogelijkheid om uitsluitend te 
volstaan met elektronische kennisgeving van besluiten. 
Wij bieden als extra service op deze pagina wel een 
overzicht van de bekendmakingen en kennisgevingen 
aan. De complete informatie vindt u op overheid.nl. / 
offi cielebekendmakingen.nl 

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van aangevraagde of verleende 
vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Er is een 
www.overuwbuurt.overheid.nl met informatie over uw 
buurt en u kunt gebruik maken van de e-mailservice of van 
de app ‘Over uw buurt’.

Ter inzage legging en bezwaarmaken
Informatie over ter inzage legging en bezwaar- en 
beroepsmogelijkheden vindt u bij de bekendmaking/
kennisgeving op overheid.nl. / offi ciëlebekendmakingen.nl. 
Informatie over hoe u een bezwaar indient, vindt u ook op 
onze website. 

Aangevraagde omgevingsvergunningen
18 januari 2020 Breeakkerstraat 35, 5691 TN 
19 januari 2020 Texellaan 18, 5691 ZM 
19 januari 2020 Lamalaan 7, 5691 GJ 
22 januari 2020 Veerstraat 10, 5694 AC
22 januari 2020 de Bontstraat 1, 5691 SR  

Ingekomen sloopmeldingen 
16 januari 2020 Raadhuisplein 1, 5691 AL
21 januari 2020 Pallaspad 42, 5694 WN 
22 januari 2020 de Bontstraat 1, 5691 SR 

Geaccepteerde sloopmelding
17 januari 2020 Raadhuisplein 1, 5691 AL

Overige besluiten bouwzaken
•  Ter inzage voorgenomen besluit omgevingsvergunning 
brandveilig gebruik, Nieuwstraat 70, 5691 AG

•  Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer Jennissen Son 
Aanneming B.V., Ekkersrijt 3105, 5692 CD

Evenementen
16 januari 2020   Evenementenvergunning voor plaatsen 

van een tent en organiseren van 
verschillende activiteiten op het 
Kerkplein

16 januari 2020  Tijdelijke verkeersmaatregelen ten 
behoeve van het plaatsen van een tent 
op het Kerkplein

16 januari 2020  Ontheffi ng Drank- en Horecawet voor 
het organiseren van verschillende 
activiteiten in de tent op het Kerkplein

hebben een prettig contact met hun buren maar in sommige 
gevallen is dit niet zo of doet de mogelijkheid er niet toe. In 
dat geval kunt u natuurlijk ook familie of vrienden vragen om 
een oogje in het zeil te houden. 

Tips
-  Maak afspraken met je buren om op elkaars huis te letten 

als je voor langere tijd weg bent
-  Laat je buren de auto op de oprit plaatsen wanneer je niet 

thuis bent
-  Vraag of ze de post uit de brievenbus willen halen en de 
gordijnen met regelmaat willen   verschuiven

-  Meld je aan bij een digitale buurtpreventie groep in je eigen 
buurt

-  Licht zet inbrekers in het zicht. Zorg voor verlichting in 
en rondom je huis ook wanneer je niet thuis bent. Maak 
eventueel gebruik van een tijdschakelaar.

Ziet u een verdacht persoon of situatie? Bel dan altijd 112!
Wilt u meer weten? Kijk dan op onze website 
www.sonenbreugel.nl bij Donkere dagen offensief.

Ophaalschema 
maandag 3 februari t/m 
7 februari 2020
In de week van maandag 3 februari 
t/m 7 februari 2020 wordt uw Rest, 
GFT, paper en PMD opgehaald. 

 

t/m 7 februari 2020 wordt uw Rest, 


