
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

Besluitenlijst raadsvergadering 
6 februari 2020

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

Openbare Commissievergaderingen

Commissie Grondgebiedzaken in De Vijverberg
Maandag 17 februari 2020, 20.00 uur in De Vijverberg, 
Ruysdaelstraat 2
Agenda:
•  Vaststelling bestemmingsplan “Ekkersrijt; Jansen Kanaaldijk 
Zuid 24”

Commissie Burgerzaken in De Vijverberg
Dinsdag 18 februari 2020, 20.00 uur in De Vijverberg, 
Ruysdaelstraat 2
Agenda:
• Beleidsregels subsidiebeleid 2020

Commissie Algemene zaken in De Vijverberg
Woensdag 19 februari 2020, 20.00 uur in de Vijverberg, 
Ruysdaelstraat 2

Agenda:
• Voortgangsrapportage IBP tweede helft 2019

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.

18 februari 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 18 februari 
2020 tussen 19.00 en 20.00 uur inde gemeente locatie “De 
Vijverberg” aan de Ruysdaelstraat 2 / hoek Rembrandstraat. 
Aanmelden voor het inloopuur is niet nodig.
 

Meer informatie
Voor meer informatie  kunt u mailen naar 
griffi e@sonenbreugel.nl of bellen naar 0499 - 491491 
en vragen naar Frans den Hengst.

Donkere dagen offensief: 
Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen (PKVW) 
is een keurmerk voor 
woningen die voldoen aan 
de eisen op het gebied 
van inbraakpreventie en 
sociale veiligheid. De kans 
op een geslaagde inbraak 
neemt tot 80% af wanneer 
uw woning voldoet aan 
het keurmerk.
Om in aanmerking te komen voor het keurmerk, moet 
uw woning minimaal voldoen aan bepaalde eisen. Kijk op 
www.sonenbreugel.nl, bij donkere dagen offensief voor 
meer informatie over het PKVW.
Wilt u een Politiekeurmerk Veilig Wonen aanvragen en 
wilt u weten welke bedrijven PKVW proof zijn? Kijk dan 
op www.politiekeurmerk.nl.

Ophaalschema maandag 
17 februari t/m 
21 februari 2020
In de week van maandag 17 februari 
t/m 21 februari 2020 wordt uw GFT, 
papier en PMD opgehaald. 

12-01-2020

Agenda komende periode

Datum  Aanvang  Onderwerp  Voor wie  Waar
17 februari 20.00 uur Vergadering Commissie Grondgebiedzaken Iedereen De Vijverberg
18 februari 19.00 uur Inloopuur raads- en commissieleden Iedereen De Vijverberg
18 februari 20.00 uur Vergadering Commissie Burgerzaken Iedereen De Vijverberg
19 februari 20.00 uur Vergadering Commissie Algemene Zaken Iedereen De Vijverberg

AFVALVERWERKING

BEKENDMAKINGEN

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
31 januari 2020 Nieuwstraat 54, 5691 AD (BOUWEN)
03 februari 2020 Weegschaallaan 2, 5694 VJ (BOUWEN)
04 februari 2020 Marterlaan 5, 5691 EW (BOUWEN)
04 februari 2020 Smaragdlibel 2 (kavel E09) (BOUWEN) 
05 februari 2020 Jufferlaan 52, 5692 WZ (BOUWEN)
05 februari 2020 Planetenlaan 2, 5694 TP (BOUWEN)

Verleende omgevingsvergunning
04 februari 2020 De Kuilen 3, 5694 NM (BOUWEN)

Ingekomen sloopmelding 
05 februari 2020 Doormanlaan 70, 5694 EC 

Geaccepteerde sloopmeldingen
30 januari 2020 Ekkersrijt 3101, 5692 CD
30 januari 2020 Pallaspad 42, 5694 WN 

Evenementen
5 februari 2020  Samenloop voor Hoop 2021 

Evenementenvergunning 
5 februari 2020  Samenloop voor Hoop 2021
 Tijdelijke verkeersmaatregelen 

Overige besluiten
Vaststelling en inwerkingtreding Subsidiebeleidsregels


