
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.

  9.00 - 12.30 uur

Bezoekadres / loketten: 
Rembrandtstraat, tegenover de vijver

Maandag t/m vrijdag: 
Donderdag: 14.00 - 19.00 uur

Maak uw afspraak via: www.sonenbreugel.nl

GEMEENTENIEUWS
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.

  9.00 - 12.30 uur

Bezoekadres / loketten:
Rembrandtstraat, tegenover de vijver

Maandag t/m vrijdag: 
Donderdag: 14.00 - 19.00 uur

Maak uw afspraak via: www.sonenbreugel.nl

GEMEENTENIEUWS

Online bijeenkomsten raad en commissies

Online vergadering gezamenlijke commissie 
burgerzaken en grondgebiedzaken
Dinsdag 1 december 2020, aanvang 20.00 uur

Agenda
•  Gebiedsvisie Breugel Bruist! en grondexploitatie 

herontwikkeling Centrum Breugel

Online raadsbijeenkomst 
woensdag 2 december
Woensdag 2 december 2020, aanvang 20.00 uur.

Agenda
•  Proef nieuwe vergaderstructuur en werkwijze 

besluitvorming door de gemeenteraad.

Online vergaderen en inspreken
De vergaderingen vinden in verband met de 
coronamaatregelen digitaal plaats en zijn voor pers en 
publiek live te volgen via https://sonenbreugel.notubiz.nl

Insprekers dienen zich minimaal 24 uur voor aanvang van 
de vergadering aan te melden bij de griffi e, via 
griffi e@sonenbreugel.nl  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.

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

Misbruik (bedrijfs)panden: Foute huurders

Het komt steeds vaker voor dat criminelen ondernemers en 
verhuurders benaderen voor het huren van een leegstaande 
(bedrijfs)ruimte. 
Teelt de huurder hennep of  fabriceert hij/zij in uw 
(bedrijfs)pand drugs? Dan wordt u als verhuurder ook 
verantwoordelijk gesteld. Ook als u nergens van af weet.
Op onze site vindt u informatie over wat u kunt doen om 
dat te voorkomen. Zoek op “misbruik (bedrijfs)panden” of 
kijk bij Wonen en leven / Veiligheid.

Initiatieven, activiteiten en evenementen: 
check de mogelijkheden!

Vanwege corona is het organiseren van een evenement 
tijdelijk niet mogelijk. Ook andere activiteiten zijn lastig 
binnen de geldende regels te organiseren. We zien dat 
inwoners nadenken over wat wél kan binnen de regels. 
Die creativiteit en activiteit juichen we als gemeente toe. 
Wel is het belangrijk dat alle initiatieven en activiteiten 
passen binnen de huidige richtlijnen.  Overweegt u om een 
activiteit te organiseren? Neem dan altijd contact op via 
evenementen@sonenbreugel.nl 
We bespreken dan met u de mogelijkheden binnen de regels. 

Aandacht voor elkaar: initiatieven

Sinds de uitbraak van corona zien we door het hele land 
hartverwarmende initiatieven die laten zien dat mensen 
er voor elkaar zijn. Ook in onze gemeente zien we deze 
initiatieven. Mensen staan voor elkaar klaar en steunen 
elkaar waar nodig. Onder het motto ‘Aandacht voor elkaar’ 
willen we als gemeente initiatieven fi nancieel steunen die 
gericht zijn op aandacht voor elkaar en het verminderen 
van eenzaamheid. Natuurlijk moeten die initiatieven wel 
passen binnen de geldende coronaregels.  Overweegt u 
om een activiteit te organiseren? Neem dan contact op via 
evenementen@sonenbreugel.nl

Snelheidscontrole Planetenlaan

Op donderdag 12 november jl. heeft de 
politie tussen 15.00 uur en 17.30 uur op 
de Planetenlaan een snelheidscontrole 
uitgevoerd met een radarauto.
Op deze weg is een maximum snelheid 
van 50 kilometer per uur van toepassing. 
Tijdens de controle passeerden 
650 voertuigen, waarvan er bij 14 een snelheidsovertreding 
werd geconstateerd. De hoogst gemeten snelheid was 
66 kilometer per uur.

GFT 1x in de 2 weken

In de winterperiode halen we het 
GFT-afval 1x in de 2 weken op, in 
plaats van iedere week.
De winterperiode start week 49. 
Dat betekent dat de GFT-container in week 49 
(30 nov – 4 dec) niet wordt geleegd.
De GFT-container wordt vervolgens geleegd in de 
weken 50 (7-11 dec) en 52 (21-25 dec) en vervolgens 
in 2021 in week 1, 3, 5, 7, 9 en 11. 
Daarna wordt de GFT-container weer wekelijks 
geleegd.

Ophaalschema 30 november t/m 
1 december 2020

In de week van maandag 30 november t/m 
1 december 2020 wordt uw PMD-afval opgehaald. 

25-11-2020

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 via 0499-491491. Wilt u ze 
op papier inzien? Dan kunt u daarvoor telefonisch een 
afspraak maken via 0499-491491.
NB De stukken van de aangevraagde vergunningen liggen 
niet ter inzage.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
12 november 2020  Taylorstraat 11a, 5691 CH 

(BOUWEN)
13 november 2020 Sonniuspark, fase 5 (BOUWEN)
17 november 2020  Apollolaan 42, 5694 WR 

(BOUWEN)
18 november 2020  Hoogenberg 3, 5691 DN 

(BOUWEN)
18 november 2020  Jufferlaan 116, 5692 WZ 

(BOUWEN)

Verleende omgevingsvergunningen 
20 november 2020  Poemalaan 1, 5691 GH 
 (BOUWEN) 

Ingekomen sloopmeldingen
11 november 2020 Hoogenberg 3, 5691 DN 
17 november 2020 Beatrixstraat 16, 5691 TS
17 november 2020 Poemalaan 1, 5691 GH 

Emigratie naar onbekend adres
de heer H.M. Lagrené, geboren 25 april 1983
de heer M. Konings, geboren 1 mei 1997
de heer F.T. Krisupriyono, geboren 17 januari 1970 

Besluit archiefbestanden vastgesteld
Op 3 november 2020 hebben burgemeester 
en wethouders het “Besluit tot vervanging van 
archiefbescheiden gemeente Son en Breugel 2020” 
vastgesteld.

Wijzigingen dienstverlening

Ophalen PMD-zakken, kroonringen en 
stickers
U kunt PMD-zakken, kroonringen en Ja/Nee-stickers 
ophalen in het Combigebouw van Wijkbeheer en 
Brandweer, Rooijseweg 1, iedere maandag en vrijdag 
van 9.00 uur tot 11.00 uur. U kunt aanbellen aan 
de voorzijde van het gebouw (aan de kant van de 
fi etsenstalling / Ovatonde). 

Meldingen Openbare Ruimte 
U kunt meldingen doen via de website www.
sonenbreugel.nl of telefonisch via 0499-491491. 
Het is tijdelijk niet mogelijk om bij de publieksbalie 
een melding te doen.

Aangiften van geboorten en overlijden
Voor aangiften van geboorten en overlijden maakt u 
een telefonische afspraak via 0499-491491. 
De aangifte vindt plaats in de nieuwbouw van het 
gemeentehuis, Raadhuisplein 1.

Gevonden/verloren voorwerpen
Gevonden en verloren voorwerpen kunt u melden 
via www.verlorenofgevonden.nl. Wilt een gevonden 
voorwerp afgeven? Dan kan dat in het Combigebouw 
van Wijkbeheer en Brandweer, Rooijseweg 1, iedere 
maandag en vrijdag van 9.00 uur tot 11.00 uur. 
U kunt aanbellen aan de voorzijde van het gebouw 
(aan de kant van de fi etsenstalling / Ovatonde). 
Het is tijdelijk niet mogelijk om gevonden 
voorwerpen bij de publieksbalie af te geven.


