04-11-2020

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

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

MEDEDELINGEN EN BERICHTEN
Online Openbare raadsvergadering
Donderdag 12 november 2020, aanvang 20.45 uur.
N.B.: in verband met een regionale raadsledenbijeenkomst
over de (bestrijding van de) coronacrisis, is het aanvangstijdstip
van de raadsvergadering vastgesteld op 20.45 uur.

Agenda:

• Toekomst Regionaal Historisch Centrum Eindhoven,
indienen zienswijze
• Audiovisuele middelen fase-2 Gemeentehuis
• Lokaal gezondheidsbeleid 2021 - 2024

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 grifﬁe, via
grifﬁe@sonenbreugel.nl , of 0499-491491.
Indien de inspreker de vergadering zelf wenst toe te spreken,
zal dit waar mogelijk digitaal gefaciliteerd worden. Het is

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

AFVALVERWERKING
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

Ophaalschema 9 november t/m
13 november 2020
In de week van maandag 9 november t/m 13 november 2020
wordt uw papier, rest-, GFT- en PMD-afval opgehaald.

Werkzaamheden ﬁetspad Bestseweg
en Sonseweg
De provincie Noord-Brabant voert werkzaamheden
uit aan het ﬁetspad langs de Bestseweg en Sonseweg
(N620) tussen Best en Son. Het ﬁetspad is tussen
maandag 9 november en vrijdag 28 november afgesloten
op werkdagen tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Tijdens
de werkzaamheden kunnen ﬁetsers gebruik maken van
een ﬁetstaxi of een omleidingsroute. Fietsers moeten
rekening houden met enige vertraging.
Meer informatie op www.sonenbreugel.nl / wonen en
leven / in uw buurt of zoek op wegwerkzaamheden.

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

26 oktober 2020
26 oktober 2020

van Goghstraat 7, 5691 DJ
(BOUWEN)
Zandoogjelaan 7, 5691 RJ
(BOUWEN)

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.

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning

Aangevraagde omgevingsvergunningen

26 oktober 2020
26 oktober 2020

26 oktober 2020

28 oktober 2020
29 oktober 2020

23 oktober 2020

Sint Genovevastraat 40, 5694 AG
(BOUWEN)
Ekkersrijt diverse locaties
(BOUWEN)

29 oktober 2020

Boslaan 9, 5691 CT (HANDELEN IN
STRIJD REGELS RO)

Verleende omgevingsvergunningen
21 oktober 2020

Nieuwstraat 30, 5691 AD
(BOUWEN)
Pijperlaan 6 5691 GL (KAPPEN)
Kandelaberen laanbomen
Oranjestraat, 5691 TJ (KAPPEN)
Molenstraat 32, 5691 AJ (BOUWEN)
Jufferlaan 54 (BOUWEN)

