
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

Johan Oldenbroek

Ons bereikte het droevige bericht dat Johan Oldenbroek is 
overleden. 
Johan was voor de CDA fractie raadslid van 1986 – 1994 en 
van april 1995 – 2002.
Daarnaast was hij van 1998 – 2002 wethouder. 

Snelheidscontroles

Planetenlaan
De politie heeft op de Planetenlaan op donderdag 13 februari 
2020 tussen 16.30 uur en 20.30 uur en op maandag 17 februari 
2020 tussen 07.35 uur en 12.50 uur een snelheidscontrole 
uitgevoerd met een radarauto.
Op deze weg is een maximum snelheid van 50 kilometer per 
uur van toepassing. 
Tijdens de controle op 13 februari 2020 passeerden 1637 
voertuigen, waarvan er bij 191 een snelheidsovertreding 
werd geconstateerd. De hoogst gemeten snelheid was 78 
kilometer per uur.
Tijdens de controle op 17 februari 2020 passeerden 3421 
voertuigen, waarvan er bij 315 een snelheidsovertreding 
werd geconstateerd. De hoogst gemeten snelheid was 83 
kilometer per uur.

Bestseweg
Op dinsdag 18 februari 2020 heeft de politie tussen 07.30 
uur en 13.00 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 1795 voertuigen, waarvan 
er bij 36 een snelheidsovertreding werd geconstateerd. De 
hoogst gemeten snelheid was 108 kilometer per uur.

Ophaalschema maandag 
16 maart t/m vrijdag 20 maart 2020

In de week van 
maandag 16 maart t/m 
vrijdag 20 maart 2020 
wordt uw GFT, 
papier en PMD opgehaald.
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Agenda komende periode

Datum  Aanvang  Onderwerp  Voor wie  Waar
12 maart 20.00 uur Vergadering gemeenteraad Iedereen  De Bongerd
21 maart  Landelijke Opschoondag Iedereen 

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 bezwaar maken
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 omgevingsvergunning
02 maart 2020 Ekkersrijt 2037, 5692 BB (BOUWEN)

Verleende omgevingsvergunningen
02 maart 2020 Vlinderlaan 115, 5691 RZ    
 (BOUWEN) 
04 maart 2020  Merwedelaan 14, 5691 HS 

(BOUWEN)

Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, 
Sonniuswijk 43-45-47”
Het vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied, 
Sonniuswijk 43-45-47” (NL.IMRO.0848.
BP822BUITENGEBIED-VA01) ligt ter inzage van 12 maart 
2020 t/m 22 april 2020

Evenement
27 februari 2020  Evenementenvergunning 

Avondwandelvierdaagse  
 2 juni t/m 5 juni
27 februari 2020  Tijdelijke verkeersmaatregelen 

Avondwandelvierdaagse 
27 februari 2020  Ontheffi ng Drank- en Horecawet 

Avondwandelvierdaagse

Overige besluiten
Emigratie naar onbekend adres, de heer Mohamed Ali Nur, 
geboren 27 december 1999

Landelijke Opschoondag in Son en Breugel

Zaterdag 21 maart aanstaande doet onze gemeente mee aan 
de Landelijke Opschoondag in de week “Nederland Schoon”. 
Op deze dag gaan inwoners in teams aan de slag om in hun 
buurt zwerfvuil op te ruimen.  

Doet u ook mee!?
We kunnen nog wel wat extra teams gebruiken. Vraag 
uw buurtgenoten en doe samen mee met de Landelijke 
Opschoondag op 21 maart!

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie kijkt u op www.sonenbreugel.nl bij 
Het laatste nieuws. Aanmelden kan bij Paula Favier: p.favier@
sonenbreugel.nl, telefoonnummer 0499-491491. 


