
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

GEMEENTENIEUWS

MEDEDELINGEN EN BERICHTEN

Openbare Commissievergadering

Commissie Burgerzaken in De Vijverberg
Datum en tijdstip: dinsdag 21 januari 2020, 20.00 uur
Adres: Vijverberg, Ruysdaelstraat 2
Agenda:
• Zienswijze Koers WSD 
• Bestuurlijke planning eerste kwartaal 2020 e.v.
 
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.

Uitnodiging bijeenkomst lokaal 
sportakkoord 

Op 29 januari is de eerste bijeenkomst voor het Lokaal 
Sportakkoord in Son en Breugel, onder leiding van 
sportformateur Danielle van Bakel (procesbegeleider van 
Stichting Sportservice Noord-Brabant). 
In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en 
beweegaanbieders, zorg-, welzijns- en onderwijspartners, 
het bedrijfsleven, overige maatschappelijke partners en de 
gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities 
voor en/of met sport & bewegen in Son en Breugel kunnen 
realiseren. 
Heeft u een hart voor sport en wilt u meedoen? Dan 
bent u van harte welkom op 29 januari om 19:30 uur bij 
voetbalvereniging S.B.C. (Afrikalaan 2, Son). 

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie vindt u op de website: ssnb.nl/sportakkoord-
son-en-breugel 
Aanmelden kan via e-mail: info@daniellevanbakel.eu (vermeld 
in de e-mail uw naam, vanuit welke organisatie u deelneemt 
en uw telefoonnummer).  

Donkere dagen offensief
De duisternis is de beste vriend van het inbrekersgilde. 
Met de dagen die korter worden, stijgen vaak ook het 
aantal inbraken. Een donkere avond biedt inbrekers veel 
voordelen. Zo weet een inbreker, bij een onverlicht huis, 
gemakkelijk dat er niemand thuis is en kan een inbreker 
in een onverlichte woning makkelijker ongezien zijn slag 
slaan. De donkere dagen vormen hiermee een ideale 
situatie voor inbrekers.

Loopt een inbreker uw woning voorbij? 
Bekijk uw woning eens door een inbrekersbril en stel uzelf 
de vraag wat u kunt doen om woninginbrekers te slim af te 
zijn. Houd rekening met de aspecten: toegankelijkheid, buit 
en pakkans. En tref vervolgens waar nodig maatregelen 
aan uw woning. Zo zorgt u ervoor dat uw woning niet op 
het to-do lijstje van een woninginbreker komt te staan! 
Op onze website www.sonenbreugel.nl bij Donkere 
dagen offensief vind u meer informatie.

Snelheidscontroles 

Bestseweg
Op donderdag 2 januari jl. heeft de 
politie tussen 14.00 uur en 21.00 uur 
op de Bestseweg een snelheidscontrole 
uitgevoerd met een radarauto.
Op deze weg is een maximum snelheid van 80 kilometer per 
uur van toepassing. 
Tijdens de controle passeerden 1535 voertuigen, waarvan er 
bij 43 een snelheidsovertreding werd geconstateerd. 

De hoogst gemeten snelheid was 107 kilometer per uur.
Een dag later heeft de politie tussen 10.00 uur en 18.30 uur 
op de Bestseweg nogmaals een snelheidscontrole uitgevoerd 
met een radarauto.
Tijdens de controle passeerden 1619 voertuigen, waarvan 
er bij 37 een snelheidsovertreding werd geconstateerd. De 
hoogst gemeten snelheid was 108 kilometer per uur.

Planetenlaan
Op maandag 6 januari jl. heeft de politie tussen 08.00 uur 
en 15.45 uur op de Planetenlaan een snelheidscontrole 
uitgevoerd met een radarauto. Op deze weg is een maximum 
snelheid van 50 kilometer per uur van toepassing. 
Tijdens de controle passeerden 3562 voertuigen, waarvan 
er bij 473 een snelheidsovertreding werd geconstateerd. De 
hoogst gemeten snelheid was 86 kilometer per uur.
Op donderdag 9 januari jl. heeft de politie tussen 16.30 uur en 
21.30 uur nogmaals op de Planetenlaan een snelheidscontrole 
uitgevoerd met een radarauto.
Tijdens de controle passeerden 521 voertuigen, waarvan er 
bij circa 25 een snelheidsovertreding werd geconstateerd. De 
hoogst gemeten snelheid was 76 kilometer per uur.

Ophaalschema maandag 
20 januari t/m vrijdag 24 
januari
In de week van maandag 20 januari 
t/m vrijdag 24 januari wordt uw GFT, 
papier en PMD opgehaald. 

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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Agenda komende periode

Datum  Aanvang  Onderwerp  Voor wie  Waar
21 januari 20.00 uur Vergadering commissie Burgerzaken Iedereen De Vijverberg
29 januari 19.30 uur Bijeenkomst lokaal sportakkoord Iedereen Voetbalvereniging SBC

AFVALVERWERKING

BEKENDMAKINGEN

Bouwzaken

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
op:
31 december 2019  Panterlaan 5, 5691 GD – bouwen 

woonhuis (BOUWEN)
03 januari 2020  Weverstraat 20, 5694 AN – realiseren 

zij- en achter aanbouw (BOUWEN)
05 januari 2020  Beekjuffer 10, 5692 WT – plaatsen 

erfafscheiding (BOUWEN)
08 januari 2020  Boslaan 2, 5691 CW – uitbreiden 

woonhuis (BOUWEN)
08 januari 2020  Raadhuisplein 30, 5691 AM – 

gedeeltelijk vervangen voordeur 
 restaurant (BOUWEN)

Verleende omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders hebben 
omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. 
Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:
07 januari 2020  Wielewaallaan 2, 5691 VE – realiseren 

van een dakopbouw (BOUWEN)
08 januari 2020  Keizersmantellaan 3, 5691 RH – 

vergroten woonhuis (BOUWEN)
09 januari 2020  Antoon van de Venstraat 25, 5691 CJ – 

plaatsen dakkapel achterzijde woning 
(BOUWEN)

Ingekomen sloopmelding
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
sloopmelding ontvangen:
08 januari 2020  Boslaan 2, 5691 CW – gedeeltelijk 

slopen woonhuis (SLOPEN)

Ingekomen gebruiksmelding
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
gebruiksmelding ontvangen:
08 januari 2020 Raadhuisplein 30, 5691 AM – 
brandveilig gebruik restaurant 
(MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

Tegen sloop- en gebruiksmeldingen 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.

Anterieure overeenkomst perceel 
Kanaaldijk Noord

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de 
gemeente Son en Breugel een anterieure overeenkomst 
zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) is aangegaan met Gebr. van Stiphout 
Projectontwikkeling B.V..
De overeenkomst heeft betrekking op de voorgenomen 
nieuwbouw van 19 rijwoningen op het perceel aan de 
Kanaaldijk Noord.
Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) wordt er een zakelijke
beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage 
gelegd. Deze beschrijving ligt
vanaf donderdag 16 januari 2020 tot en met woensdag 
26 februari 2020 voor een ieder ter inzage. Het stuk is 
ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.
sonenbreugel.nl.

Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen 
of bezwaren worden ingediend.

Aanwijzingsbesluit leerplicht

Op 5 november 2019 hebben burgemeester en 
wethouders, gelet op artikel 16 van de Leerplichtwet, 
besloten om mevrouw J.M. Biewenga-Oosterhoff aan te 
wijzen als leerplichtambtenaar. Dit besluit geldt voor de 
duur van de aanstelling van bovengenoemde persoon bij de 
gemeente Son en Breugel. Het besluit ligt tot 26 februari 
a.s. ter inzage.

In de week van maandag 20 januari 
t/m vrijdag 24 januari wordt uw GFT, 
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Ter inzage
Alle genoemde besluiten liggen zes weken ter inzage bij 
de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis, locatie 
Vijverberg, tenzij bij het besluit anders wordt vermeld.
De aanvragen voor een omgevingsvergunning liggen pas 
ter inzage vanaf het moment dat er een (concept)besluit is 
genomen op de aanvraag.

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. 

Wilt u een besluit inzien en/of bent u het niet eens met een besluit?
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