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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
5 november 2020   Keizerlibel 10 (BOUWEN)
6 november 2020  Ekkersrijt 4000 / Science Park 

Eindhoven ongenummerd 
(BOUWEN) nr. S-HZ-2020-0288

7 november 2020 Heidelibel 18, 5692 WP (BOUWEN)
11 november 2020  Leeuwstraat 2, 5694 VR (BOUWEN)
12 november 2020   Taylorstraat 11, 5691 CH 

(BOUWEN)

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
13 november 2020  Ekkersrijt 4000 / Science Park 

Eindhoven ongenummerd nr. S-HZ-
2020-0262

13 november 2020  Ekkersrijt 4000 / Science Park 
Eindhoven ongenummerd nr. S-HZ-
2020-0282

Verleende omgevingsvergunning
9 november 2020   Zandstraat 35, 5691 CD (BOUWEN 

en BRANDVEILIG GEBRUIK)

Ingekomen sloopmelding 
11 november 2020 – Hoogenberg 3, 5691 DN 

Vaststelling beleidsregels
Op dinsdag 10 november 2020 hebben burgemeester en 
wethouders vastgesteld:
•  De “Beleidsregel Bibob 2020 gemeente Son en Breugel”.
Op 5 november 2020 heeft de burgemeester vastgesteld
•  De “Beleidsregel voor de bestuurlijke handhaving van 

artikel 13b Opiumwet 2020”.

De beleidsregels worden gepubliceerd en zijn te 
raadplegen op de website www.overheid.nl. De besluiten 
treden de dag na bekendmaking in werking. 

Wegwerkzaamheden

De volgende wegwerkzaamheden worden binnenkort 
uitgevoerd:
•  Op woensdag 25 november wordt in de Leeuwstraat en 

op het fi etspad langs de Planetelaan het asfalt vervangen.
•  Op donderdag 3 december wordt de Kwadestraat (bij 

Stad van Gerwen) geasfalteerd. 

Kijk op onze website voor een overzicht 
van alle (weg)werkzaamheden bij 
Wonen en Leven / In uw buurt of 
zoek op werkzaamheden.

Ophaalschema 23 november 
t/m 27 november 2020

In de week van maandag 23 november 
t/m 27 november 2020 wordt uw papier, 
GFT- en PMD-afval opgehaald. 

MEDEDELINGEN EN BERICHTEN AFVALVERWERKING

Kijk op onze website voor een overzicht 
van alle (weg)werkzaamheden bij 
Wonen en Leven / In uw buurt of 


