
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

PZN neemt deeltaxi-vervoer over van 
Van Helvoort

Per 1 maart 2020 neemt PZN (Personenvervoer Zuid 
Nederland) het deeltaxi vervoer over van de fi rma Van 
Helvoort. Dit betekent dat deeltaxi-gebruikers per 1 maart 
2020 te maken krijgen met een aantal veranderingen. Alle 
gebruikers van de deeltaxi stellen wij persoonlijk -  met een 
brief - op de hoogte van de veranderingen. 

Kijk op www.sonenbreugel.nl bij Het laatste nieuws voor 
meer informatie over de veranderingen.

 

26-02-2020

Agenda komende periode

Datum  Aanvang  Onderwerp  Voor wie  Waar
3 maart Vervalt Spreekuur Jos de Bruin
4 maart Vervalt Spreekuur Hans Gaillard
10 maart Vervalt Spreekuur Jos de Bruin

AFVALVERWERKING

BEKENDMAKINGEN

Verkorte weergave
Wij bieden op deze pagina 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
13 februari 2020 Ekkersrijt 1301, 5692 AJ (BOUWEN)
14 februari 2020 Jufferlaan, kavel FG02 (BOUWEN)
15 februari 2020 Scheldelaan 9, 5691 HP (BOUWEN) 
15 februari 2020  Nolensstraat 11, 5694 CL 

(BOUWEN)
17 februari 2020  Taylorstraat 11a, 5691 CH 

(HANDELEN IN STRIJD MET 
REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)

17 februari 2020 Zadellibel, kavel FG05 (BOUWEN)

Verleende omgevingsvergunningen
17 februari 2020  Ekkersrijt 3101, 3103 en 3105, 
 5692 CB (BOUWEN)
19 februari 2020  Larikslaan 2 5691 CL (Kappen)

Geaccepteerde sloopmeldingen
17 februari 2020 Doormanlaan 70, 5694 EC 
20 februari 2020  Nieuwstraat 27 / Kerkplein 5 
 5691 BB

Overige besluiten
Emigratie naar onbekend adres: de heer D. Cesiulis, 
geboren 25 april 1982.

Vroege start aanpak van de 
eikenprocessierups 

Na een jaar van veel overlast door de eikenprocessierups 
in heel Nederland zijn we al in het najaar van 2019 gestart 
met de voorbereidingen van de bestrijding in 2020. Gezien 
de zachte winter is de kans aanzienlijk, dat het wederom een 
piekjaar wordt voor deze rups.
Daarom zetten we  nu vol in op preventie. 

Kijk op www.sonenbreugel.nl bij Het laatste nieuws voor 
meer informatie over de aanpak.

Ophaalschema maandag 1 maart 
6 maart 2020

In de week van maandag 1 maart t/m 6 maart 2020 wordt uw 
GFT, restafval, papier en PMD opgehaald. 


