
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 t/m donderdag: 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
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GEMEENTENIEUWS

Online raadsvergadering op donderdag 
17 december

Donderdag 17 december 2020, aanvang 20.00 uur.

Agenda
•  Vaststellen Legesverordening en bijbehorende       
Tarieventabel 2021

•  Gebiedsvisie Breugel Bruist! en grondexploitatie 
herontwikkeling Centrum Breugel

•  Proef nieuwe vergaderstructuur en werkwijze 
besluitvorming door de gemeenteraad

•  Nota Grondbeleid 2021 – 2024
•  Lokaal Gezondheidsbeleid 2021 – 2024
•  Wijziging Algemene plaatselijke verordening 2019 met 
carbid-verbod

•  Accountantscontrole 2020   
•  Initiatiefvoorstel visie CMD

Online vergaderen en inspreken
De vergadering vindt in verband met de coronamaatregelen 
digitaal plaats en is 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 

Openingstijden gemeentehuis feestdagen

Het gemeentehuis is gesloten op:
• Donderdag 24 december vanaf 12.30 uur
• Vrijdag 25 december de hele dag
• Donderdag 31 december vanaf 12.30 uur
• Vrijdag 1 januari de hele dag

Telefonische bereikbaarheid 
Op de dagen dat het gemeentehuis gesloten is, zijn we ook 
niet telefonisch bereikbaar. Voor het melden van storingen en 
calamiteiten gaat u naar onze website.

Wijzigingen dienstverlening

Ophalen PMD-zakken, kroonringen, 
luierzakken en stickers
U kunt PMD-zakken, kroonringen, luierzakken 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). 

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.

Dienstverlening CMD
Het CMD is (tijdelijk) dagelijks bereikbaar tot 15.00 uur. 
Mailen kan altijd via cmd@sonenbreugel.nl

Ophaalschema 14 december t/m 
18 december 2020

In de week van maandag 7 december 
t/m 11 december 2020 wordt uw 
PMD-afval opgehaald. 

Inhaaldagen feestdagen

Op vrijdag 25 december 2020 (1e Kerstdag) en 
vrijdag1 januari 2021 (Nieuwjaarsdag) wordt geen 
afval opgehaald. 

•  De afvalroute PMD van vrijdag 25 december 2020 wordt 
ingehaald op woensdag 23 december 2020. 

•  De afvalroute PMD van vrijdag 1 januari 2021 wordt 
ingehaald op woensdag 30 december 2020. 

•  De afvalroute GFT van vrijdag 25 december 2020 wordt 
ingehaald op zaterdag 19 december 2020.

Milieustraat 

De milieustraat is op vrijdag 25 december 2020, zaterdag 
26 december 2020 en op vrijdag 1 januari 2021 gesloten.

09-12-2020

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’.

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.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
26 november 2020 Viervleklibel, kavel D39 (BOUWEN)
1 december 2020 Bijenlaan 48, 5692 VC (BOUWEN)
2 december 2020  Blekerstraat 2, 5694 AM  

(BOUWEN) 
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen
3 december 2020  Ekkersrijt 2000, 4000, 4100, 

4400, 6000, 9000, 10.000, 5692 
DB – plaatsen diverse reclame-
aanduidingen (BOUWEN)

3 december 2020 Driehoek 3, 5691 NE (BOUWEN)
4 december 2020 Panterlaan 1a (BOUWEN)

Ingekomen sloopmeldingen
01 december 2020 Klaprooslaan 23, 5691 WL
01 december 2020 Raadhuisplein 1, 5691 AL 
01 december 2020   Airborneweg 43, 5691 PS 
NB Sloopmeldingen liggen niet ter inzage 

Bestemmingsplan
Bestemmingsplan “Buitengebied; De Kuilen 5” gewijzigd 
vastgesteld op 27 augustus 2020. (NL.IMRO.0848.
BP823BUITENGEBIED-VA01).

Zorgverzekering voor inwoners met laag inkomen

Wij hebben voor inwoners met een laag inkomen een 
collectieve zorgverzekering bij zorgverzekeraar VGZ 
afgesloten: de gemeentepolis.

Komt u in aanmerking voor deze zorgverzekering? Dan 
dragen wij € 15,00 per maand bij aan de zorgpremie.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de verschillende pakketten 
en de voorwaarden op onze website. Kijk bij Wonen en 
Leven/Belastingen, werk en inkomen /Regelingen voor 
mensen met een laag inkomen of zoek op zorgverzekering.
Hier vindt u ook meer informatie over andere regelingen 
voor mensen met een lang inkomen.


