
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

Commissievergaderingen

De komende weken zijn er vier commissievergaderingen 
gepland. De vergadering begint met spreekmogelijkheid voor 
het publiek over onderwerpen die op de agenda staan.

Commissie Grondgebiedzaken in De Vijverberg
Datum en tijdstip: maandag 13 januari 2020, 20.00 uur
Adres: Vijverberg, Ruysdaelstraat 2
Agenda:
•  Plan van aanpak Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan 

(GVVP)
• Bestuurlijke planning 1e kwartaal 2020.e.v.
• Bespreking motie Regenboogzebrapad
• Bespreking motie Straatjuwelen

Commissie Burgerzaken / Grondgebiedzaken 
in het Vestzaktheater
Datum en tijdstip: dinsdag 14 januari 2020, 20.00 uur
Adres: Vestzaktheater, Kerkstraat 2
Agenda:
•  Stand van zaken herontwikkeling terrein Zonhove
•  Voorbereidingskrediet Breugel Bruist  - renovatie De 
Boerderij

Commissie Algemene zaken in De Vijverberg
Datum en tijdstip: woensdag 15 januari 2020, 20.00 uur
Adres: Vijverberg, Ruysdaelstraat 2
Agenda:
•  Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling 
• Treasury
• Bestuurlijke planning 1e kwartaal 2020 e.v.

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.
 
Openbare vergaderingen
De vergadering van de commissie is openbaar. U kunt de 
stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk 
op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, 
Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht
Tijdens de vergadering van de commissie heeft u spreekrecht. 
Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening 
kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u 
uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering 
doorgeven aan de griffi er. U krijgt 5 minuten het woord. U 
kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de 
aanwezigen.

Inloopuur commissie- en raadsleden
 
De commissie- en raadsleden hebben een keer per 6 weken 
een informeel inloopuur voor inwoners, organisaties en 
bedrijven. Commissie- en raadsleden luisteren naar wensen, 
ideeën, vraagstukken of gedachten. 

De gemeenteraad wil inwoners en organisaties eerder en 
beter betrekken bij de voorbereiding van besluiten die de 
raad neemt. Men vindt het belangrijk te weten hoe over 
bepaalde plannen gedacht wordt en wil hierbij graag gebruik 
maken van de inbreng en kennis van de inwoners. 
 
Inloopuur
Het volgende inloopuur is op dinsdagavond 14 januari tussen 
19:00 en 20:00 uur in het Vestzaktheater aan de Kerkstraat 2 
te Son. Aanmelden voor het inloopuur is niet verplicht maar 
wordt wel gewaardeerd, zodat de gesprekspartners zich 
eventueel kunnen verdiepen in de onderwerpen. 
 
Aanmelden en meer informatie
Voor aanmelden en meer informatie  kunt u mailen naar 
griffi e@sonenbreugel.nl of bellen naar 0499 – 491491 en 
vragen naar Frans den Hengst.
 
Bezoek Raadswerkgroep bestuursstijl

Op dinsdag 26 november bracht een aantal raads- en 
commissieleden een informatief bezoek aan voetbalvereniging 
SBC. De Raadswerkgroep bestuursstijl organiseerde deze 
avond. 
De voorzitter van SBC gaf een presentatie over de 
verschillende activiteiten die de vereniging organiseert. Hij 
ging in op de historie van de club, de huidige status van 
het ledenaantal en de vele vrijwilligers die noodzakelijk 
zijn om een vereniging van deze omvang in goede banen te 
leiden. Ook presenteerde hij de toekomstige ambities van 
de club zowel op sportief gebied als op duurzaamheid en 
klimaatverbetering.
Na de presentatie was er gelegenheid voor een rondgang 
op het sportpark “Schuttersheide”. Een zeer geslaagde avond 
die de raadswerkgroep van harte kan aanbevelen voor uw 
vereniging. 

Ook interesse in een bezoek?
Heeft uw vereniging of organisatie interesse voor een 
bezoek van de raad of een raadscommissie, meld U dan 
aan bij raadsgriffi er Frans den Hengst, via f.denhengst@
sonenbreugel.nl of via 0499-491491.

Besluitenlijst raadsvergadering 
19 december 2019

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken op 
onze website.
Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, 
rubriek Gemeenteraad, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de 
besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen.
Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met 
onze raadsgriffi er Frans den Hengst, telefoon 491491, 
f.denhengst@sonenbreugel.nl

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).  

Onderhoud bosrand in ’t Zand  

Om een bos gezond te houden is af en toe onderhoud nodig 
aan het bos. In de bosranden rondom de Keizermantellaan 
in de wijk ‘t Zand zal de gemeente om die reden een lichte 
dunning uitvoeren. Blijvende bomen krijgen daardoor meer 
licht en ruimte om op gezonde wijze door te groeien. Ook 
komt er dan licht op de bodem waardoor zaden kunnen 
kiemen en planten en struiken kunnen groeien. Dit zorgt 
voor gelaagdheid in het bos, dat is van belang voor mens, 
milieu, fl ora en fauna.
Tussen januari-maart 2020 vinden de werkzaamheden aan 
bospercelen plaats in ’t Zand, locatie keizersmantellaan-
oranjetip-zandoogjelaan. De boswerkzaamheden geven op 
deze locatie, ook op zaterdagochtenden, mogelijk enige 
geluidsoverlast. 
Meer informatie over dit onderwerp op www.sonenbreugel.
nl bij Actualiteiten / het laatste nieuws

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.

Inbraakmethodes
Wat zijn de meest gebruikte inbraakmethodes en wat 
zijn de tips om u hier tegen te beschermen? Er zijn veel 
verschillende inbraakmethodes. Inbrekers proberen steeds 
wat nieuws. Op onze website www.sonenbreugel.nl bij 
Donkere dagen offensief staat een overzicht van de meest 
voorkomende manieren én hoe je ze kunt voorkomen! 

Ophaalschema maandag 13 januari t/m 
vrijdag 17 januari
In de week van maandag 13 januari t/m vrijdag 17 januari 
wordt uw PMD opgehaald. 

Ophaaldag kerstbomen
De kerstbomen worden dit jaar 
opgehaald op zaterdag 11 januari 2020.
Zet uw boom voor 7.30 uur aan de 
straat!

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.

08-01-2020

Agenda komende periode

Datum  Aanvang  Onderwerp  Voor wie  Waar
13 januari 20.00 uur Vergadering Commissie Grondgebiedzaken  Iedereen De Vijverberg
14 januari 19.00 uur Inloopuur commissie- en raadsleden Iedereen Vestzaktheater
14 januari 20.00 uur Vergadering Commissie Burgerzaken/Grondgebiedzaken Iedereen Vestzaktheater
15 januari 20.00 uur Vergadering Commissie Algemene zaken Iedereen De Vijverberg
21 januari 20.00 uur Vergadering commissie Burgerzaken Iedereen De Vijverberg
29 januari 19.30 uur Bijeenkomst lokaal sportakkoord Iedereen Voetbalvereniging SBC

AFVALVERWERKING
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BEKENDMAKINGEN

Bouwzaken

Aangevraagde omgevingsvergunning
Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
op:
14 december 2019  Nieuwstraat 34 a, 5691 AD – 

uitbreiden van 1 naar 3 appartementen 
(BOUWEN)

15 december 2019  Beekjuffer 10, 5692 WT - plaatsen 
erfafscheiding (BOUWEN)

16 december 2019  Kanaalstraat 29 – 33, 5691 NB 
– bouwen 27 appartementen 
(BOUWEN)

19 december 2019  Jufferlaan, kavel G7 – bouwen 
woonhuis (BOUWEN)

20 december 2019  Ekkersrijt 6034, 5692 GA – verbouwen 
bedrijfspand (BOUWEN)

25 december 2019  Veerstraat 8a, 5694 AC – plaatsen 
erker (BOUWEN)

25 december 2019  Veerstraat 8a, 5694 AC – bouwen 
aanbouw (BOUWEN)

27 december 2019  Buntlaan 8, 5691 WX – buitentrap t.b.v. 
mantelzorgwoning (BOUWEN)

27 december 2019  Buntlaan 8, 5691 WX – realiseren 
erfafscheiding  (BOUWEN)

27 december 2019   Buntlaan 8, 5691 WX – realiseren 
balustrade  (BOUWEN)

Verleende omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning 
verleend voor onderstaande plannen. 
Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:
18 december 2019  Smaragdlibel 5, 5692 WH – bouwen 

woonhuis (BOUWEN)
18 december 2019  Oeverlibel 5, kavel F03 – bouwen 

seniorenwoning (BOUWEN)
19 december 2019  Witsnuitlibel 1, 5692 WM – bouwen 

woonhuis (BOUWEN)
19 december 2019  Schoolstraat 1, 5691 BG – plaatsen 

dakkapel (BOUWEN)
19 december 2019  Weserlaan 56, 5691 MJ – afwijkend 

gebruiken van een woning 
(AFWIJKEN)

Besluit verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning
Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning 
is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:
18 december  2019  De Kuilen 3, 5694 NM – wijzigen 

omgevingsvergunning voor het 
uitbreiden van een loods ten behoeve 
van akkerbouw

Ingekomen sloopmeldingen 
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
sloopmeldingen ontvangen:
12 december 2019  Van den Elsenstraat 52, 5694 NH – 

asbestsanering (SLOPEN)
20 december 2019  Ekkersrijt 6034, 5692 GA – deels 

slopen bedrijfsgebouw (SLOPEN)
23 december 2019  Ekkersrijt 3101, 5692 CD – slopen 

bedrijfsgebouw (SLOPEN)

Geaccepteerde sloopmeldingen 
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de 
onderstaande sloopmeldingen:
20 december 2019   Varenlaan 9, 5691 WB – asbestsanering 

(SLOPEN)
20 december 2019   Van Hallstraat 4, 5694 CT – 

asbestsanering (SLOPEN)
23 december 2019   Van  den Elsenstraat 52, 5694 NH – 

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.

Melding Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er 
een melding in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer is ontvangen van: 
•  Jennissen Son Aanneming B.V. gelegen aan Ekkersrijt 

3105 te Son en Breugel, voor het oprichten van een 
wegenbouwbedrijf en handel in materialen.

Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer betreft uitsluitend een kennisgeving. 
Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te 
maken.
Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt 
u hiervoor een telefonische afspraak maken met 
E. Vermeulen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, 
tel. (088) 3690 369.

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 B.Zaluszniewski, 
geboren 13 oktober 1989

Mandatenlijst januari 2020

Op 17 december 2019 hebben het college van 
burgemeester en wethouders, de burgemeester en 
de gemeentesecretaris, ieder voor zover het de eigen 
verantwoordelijkheden betreft, de gewijzigde mandatenlijst 
vastgesteld en ingestemd met de daarin opgenomen 
mandaten, volmachten en machtigingen. 

De mandatenlijst ligt van 6 januari 2020 tot en met 
17 februari 2020 voor een ieder ter inzage. Na deze 
periode kunt u de mandatenlijst inzien op afspraak. 

Vaststelling huisvestingsverordening

Burgemeester en wethouders maken -  ter voldoening aan 
het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet -  bekend 
dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 december 
2019 heeft besloten over te gaan tot vaststelling van de 
Huisvestingsverordening gemeente Son en Breugel 2020-
2023. Deze verordening regelt de voorwaarden waaronder 
en de wijze waarop woningzoekenden urgentie kunnen 
verkrijgen en op basis daarvan met voorrang een passende 
woning aangeboden kunnen krijgen. 
De door de raad vastgestelde verordening treedt op basis 
van het bepaalde in artikel 142 van de Gemeentewet in 
werking op 1 januari 2020.
De verordening is digitaal te raadplegen via 
www.overheid.nl

Mandaatregeling Huisvestingsverordening 
met bijbehorende mandaatlijst

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
op 17 december 2019 de Mandaatregeling “Uitvoering 
Huisvestingsverordening Gemeente Son en Breugel 2020-
2023” met bijbehorende mandaatlijst hebben vastgesteld. 

Dit besluit hangt samen met de bevoegdheden die op 
grond van de Huisvestingswet 2014 aan het college van 
burgemeester en wethouders zijn toegekend. Samengevat 
zien deze bevoegdheden op het beschikken op verzoeken 
van woningzoekenden om urgentie te verkrijgen en de 
besluitvorming op aanvragen om huisvestingsvergunning 
waarmee een woningzoekende met voorrang gehuisvest 
kan worden.

Om woningzoekenden klantgericht en efficiënt van 
dienst te kunnen zijn, is een praktijkgerichte mandatering 
van de toegekende bevoegdheden op zijn plaats. In 
de mandaatlijst zijn bevoegdheden neergelegd bij de 

directeuren-bestuurders van de in het Stedelijk Gebied 
Eindhoven (bestaande uit het grondgebied van de 
gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, 
Nuenen c.a., Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en 
Waalre) werkzame woningcorporaties, de voorzitter van 
de “Urgentiecommissie Stedelijk Gebied Eindhoven” en de 
directeur van de Dienst Dommelvallei/ gemeentesecretaris. 

De Mandaatregeling en de daarbij behorende mandaatlijst 
liggen van 6 januari 2020 tot en met 17 februari 2020 
voor een ieder ter inzage. Na deze periode kunt u de 
mandaatlijst inzien op afspraak.
Daarnaast zijn de stukken digitaal te raadplegen via 
www.overheid.nl. 

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?

Verhuizing doorgeven?
Overal en altijd, veilig en vlot!

Online service Burgerzaken
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