14-10-2020

GEMEENTENIEUWS
Telefonisch bereikbaar:
Maandag en donderdag: 8.30 - 19.00 uur
Dinsdag en woensdag:
8.30 - 17.00 uur
Vrijdag:
8.30 - 12.30 uur

Raadhuisplein 1, Son en Breugel
Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel
telefoon: (0499) 491491
gemeente@sonenbreugel.nl
www.sonenbreugel.nl
Maak uw afspraak via: www.sonenbreugel.nl

MEDEDELINGEN EN BERICHTEN
Gebruik de CoronaMelder app
Help mee de verspreiding van het coronavirus te stoppen!
Sinds 10 oktober is de CoronaMelder app voor heel
Nederland beschikbaar.

Waarom is de app belangrijk?

Als u de app gebruikt, ontvangt u een waarschuwing als u
in de buurt bent geweest van iemand met corona. Zo kunt
u voorkomen dat u mensen in uw omgeving besmet. Het
downloaden van de app is altijd vrijwillig.

Bezoektijden gemeentehuis:
Altijd met een afspraak.
Maandag t/m vrijdag:
9.00 - 12.30 uur
Maandag en donderdag: 14.00 - 19.00 uur
Bezoekadres / loketten:
Rembrandtstraat, tegenover de vijver

Hoe werkt het?

De app stuurt een melding als u minstens 15 minuten dicht
bij iemand bent geweest die later corona blijkt te hebben.
Deze persoon moet ook de app gebruiken.
De CoronaMelder gebruikt bluetooth, geen locatiegegevens.
De app ziet via bluetooth of u dicht bij iemand was. Hoe
dichterbij, hoe sterker het bluetoothsignaal. De app weet
niet waar u was en wie u bent.

Milieustraat:
Ekkersrijt 7110
telefoon: (0499) 476 508
Openingstijden milieustraat:
Maandag, woensdag, vrijdag: 13.00 - 17.00
Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur

AFVALVERWERKING
Ophaalschema 19 oktober
t/m 23 oktober 2020
In de week van maandag 19 oktober
t/m vrijdag 23 oktober 2020 wordt
uw GFT- en restafval opgehaald.

Meer info?

Kijk op Coronamelder.nl, stuur een e-mail naar
helpdesk@coronamelder.nl of bel 0800-1280 (dagelijks,
ook in het weekend, van 8.00 – 20.00 uur)

BEKENDMAKINGEN
Verkorte weergave

Wij bieden op deze pagina een overzicht van
de bekendmakingen en kennisgevingen aan. De
complete informatie vindt u op overheid.nl. /
ofﬁcielebekendmakingen.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. / ofﬁciëlebekendmakingen.nl.
Informatie over hoe u een bezwaar indient, vindt u ook op
onze website.

Stukken digitaal inzien

In verband met de coronacrisis kunt u de ter inzage
gelegde stukken ook digitaal toegestuurd krijgen.
U kunt hiervoor contact opnemen met het algemene
telefoonnummer van de gemeente: 0499-491491.
NB De stukken van de aangevraagde vergunningen liggen
niet ter inzage.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
4 oktober 2020
6 oktober 2020

Zonnepad 19, 5694 CZ (BOUWEN)
Wolfswinkel 6, 5691 PC (BOUWEN)

Verleende omgevingsvergunningen
5 oktober 2020

7 oktober 2020
7 oktober 2020

Sonniuspark, 26 woningen Libellenlaan
e.o. – bouwen van 26 woningen
(BOUWEN en HANDELEN STRIJD
REGELS RO)
Jufferlaan 50 (BOUWEN)
Smaragdlibel (BOUWEN)

Ingekomen sloopmelding
3 oktober 2020

Afrikalaan 53, 5691 ZH

