
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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GEMEENTENIEUWS

MEDEDELINGEN EN BERICHTEN

Donkere dagen offensief: 
de impact van een woninginbraak

Inbraken: voor de politie hebben ze hoge prioriteit vanwege 
de grote impact op de slachtoffers. Er is meestal fysieke 
schade, maar vaak is de emotionele schade nog groter.  Op 
www.sonenbreugel.nl bij donkere dagen offensief leest u het 
verhaal van een slachtoffer van woninginbraak.

Helaas is het vaak zo, dat mensen pas maatregelen nemen als 
zij een inbraak hebben meegemaakt. Wees daarom preventief 
alert en neem, voordat het te laat is, maatregelen.  Goede 
verlichting en goed hang- en sluitwerk zijn hier een voorbeeld 
van. Voor meer tips kijk op www.sonenbreugel.nl.

Bent u toch slachtoffer geworden van een woninginbraak? 
Zorg dan meteen dat u aangifte doet bij de politie.

05-02-2020

Agenda komende periode

Datum  Aanvang  Onderwerp  Voor wie  Waar
6 februari 20.00 uur Raadvergadering Iedereen  De Bongerd 

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
20 januari 2020  Kanaaldijk Zuid 24, 5691 NL 

(BOUWEN)
22 januari 2020 De Bontstraat 1, 5691 SR (BOUWEN) 
22 januari 2020 Veerstraat 10, 5694 AC (BOUWEN)
24 januari 2020  Sonniuswijk 45-47, 5691 PD  

(BOUWEN)
24 januari 2020  Kerkplein 5, 5691 BB (HANDELEN 

MET GEVOLGEN VOOR 
BESCHERMDE MONUMENTEN)

25 januari 2020 Eiffellaan 2, 5691 JW (BOUWEN)  
27 januari 2020 Oeverlibel 7 (kavel F02) (BOUWEN)
28 januari 2020 Keverlaan 7, 5692 VT (BOUWEN)
29 januari 2020 Merwedelaan 14, 5691 HS (BOUWEN)

Verleende omgevingsvergunningen
28 januari 2020 Witsnuitlibel 5 (kavel G2) (BOUWEN)
30 januari 2020  Hendrik Veenemanstraat 49 5691BA 

(KAPPEN) 

Ingekomen sloopmeldingen 
22 januari 2020 de Bontstraat 1, 5691 SR 
24 januari 2020 Kerkplein 5, 5691 BB 
29 januari 2020 Nieuwstraat 77, 5691 AB 

Geaccepteerde sloopmelding
30 januari 2020 Ekkersrijt 6034, 5692 GA

Overige besluiten bouw- en milieuzaken
•  Ingekomen gebruiksmelding brandveilig gebruik - 20 

januari 2020 - Sonniuswijk 41, 5691 PD 
•  Geaccepteerde gebruiksmelding brandveilig gebruik - 29 

januari 2020 - Asteroïdenlaan 2a, 5694 WJ 
•  Ingekomen melding Activiteitenbesluit - 12 november 

2019 – Decor Handelsmaatschappij BV – activiteiten 
Ekkersrijt 1009 en 1411

Ophaalschema maandag 10 februari 
t/m 14 februari 2020

In de week van maandag 10 februari t/m 
14 februari 2020 wordt uw PMD opgehaald.

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- 
ofAppstore.

AFVALVERWERKING


