
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

Online Openbare raadsvergadering 

Donderdag 5 november 2020, aanvang 20.00 uur, voort te 
zetten op woensdag 11 november 2020, aanvang 20.00 uur. 

Agenda:
• Begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 - 2024
• Belastingverordeningen 2021.
• Tweede bestuursrapportage 2020

Online vergadering
De vergadering zal in verband met de coronamaatregelen 
digitaal plaatsvinden. De vergadering is voor iedereen live 
te volgen via https://sonenbreugel.notubiz.nl. De link naar 
deze site vindt u ook op www.sonenbreugel.nl bij Over de 
gemeente / Gemeenteraad of zoek op Gemeenteraad.

Inspreken
Insprekers kunnen zich minimaal 24 uur voor aanvang 
van de vergadering aanmelden bij de griffi e, via 
griffi e@sonenbreugel.nl , of 0499-491491. 
Indien de inspreker de vergadering zelf wenst toe te 
spreken, zal dit waar mogelijk digitaal gefaciliteerd worden. 
Het is ook mogelijk een inspraakreactie schriftelijk in te 
dienen. Deze wordt dan voorafgaand aan de vergadering 
digitaal toegestuurd aan de commissieleden. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de complete agenda en de 
stukken op www.sonenbreugel.nl zoek op Gemeenteraad 
en/of Vergaderkalender 

Bladcampagne van start

Vanaf deze week starten we met de jaarlijkse 
bladcampagne. 

De wijkteams gaan weer met bladblazers en een 
zuigmachine de wijken in om het blad op straat te 
verwijderen.
En we plaatsten weer op ongeveer 70 vaste plaatsen in 
het dorp bladkorven. Dan kunt u een handje meehelpen 
met het opruimen van de bladeren. 

Let op: in de bladkorven graag alleen bladeren en geen 
takken en snoeihout.

Meer informatie over de bladcampagne en de bladkorven 
vindt u op onze site www.sonenbreugel.nl bij Over de 
gemeente / Actueel of zoek op Bladcampagne.

Ophaalschema 2 november t/m 
6 november 2020

In de week van maandag 
2 november t/m 6 november 2020 
wordt uw papier GFT- en PMD-afval 
opgehaald. 

28-10-2020

MEDEDELINGEN EN BERICHTEN

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. 

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
16 oktober 2020   Ekkersrijt 4030a, 5692 DA 

(BOUWEN)
16 oktober 2020  Gelderlandlaan 1, 5691 KL 

(BOUWEN)
20 oktober 2020  Ekkersrijt 4089, 5692 DB 

(BOUWEN)

Verleende omgevingsvergunningen
19 oktober 2020     Brederodestraat 1, 5691 XN 

(KAPPEN)
21 oktober 2020   Smaragdlibel 9 (kavel D25) 

(BOUWEN) 
22 oktober 2020  Dommelstraat 26, 5691 AT 

(BOUWEN)

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan “Breugel; Stakenburgstraat ong.” 
(NL.IMRO.0848.BP404BREUGEL-VA01) is vastgesteld en 
ligt 6 weken ter inzage vanaf donderdag 29 oktober 2020.
U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.


