
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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Oliebollenactie 2020

Dit jaar kunnen we helaas geen Oliebollenparty 
organiseren. Maar we organiseren wel een Oliebollenactie!

Wie verdient oliebollen?
Kent u iemand die een verrassing heeft verdiend en die we 
blij kunnen maken met heerlijke oliebollen?
Laat het ons weten!

Op 31 december 2020 gaan de leden van 
Jeugdgemeenteraad, de collegeleden en de griffi er alle 
oliebollen bezorgen. Wij zorgen er voor dat wij ons bij het 
bezorgen aan de bestaande corona-maatregelen houden!

Aanmelden
Wilt u iemand aanmelden? Dan kunt u een bericht sturen 
naar communicatie@sonenbreugel.nl.

Kerststal 2020 gaat niet door

De voorbereidingen voor de Kerststal in het hertenkamp 
aan de Dommelpas waren in volle gang, maar we hebben 
helaas moeten besluiten dat de Kerststal dit jaar niet 
opengesteld kan worden voor het publiek.

De Kerststal trekt jaarlijks vele bezoekers en het is niet 
mogelijk, met de huidige maatregelen, om bij de kerststal 
op een veilige en verantwoorde manier bezoekers te 
ontvangen.

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

Snelheidscontrole Bestseweg

Op maandag 7 december jl. heeft 
de politie tussen 08.15 uur en 
12.20 uur op de Bestseweg een 
snelheidscontrole uitgevoerd.
Op deze weg is een maximum 
snelheid van 80 kilometer per uur van 
toepassing. 

Tijdens de controle passeerden 759 voertuigen, waarvan 
er bij 11 een snelheidsovertreding werd geconstateerd. De 
hoogst gemeten snelheid was 93 kilometer per uur.

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.

Weekmarkt start op 24 december 2020 
om 9.00 uur

Op donderdag 24 december 2020 start de weekmarkt op 
het Raadhuisplein al om 9.00 uur. De markt eindigt om 
15.00 uur.

Ophaalschema zaterdag 19 december t/m 
25 december 2020
In de week van zaterdag 19 december t/m 25 december 
2020 wordt uw papier, GFT- en PMD-afval opgehaald. 

Inhaaldagen feestdagen
Op vrijdag 25 december 2020 
(1e Kerstdag) en vrijdag 1 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.

Kerstbomen 
De kerstbomen worden op zaterdag 
9 januari 2021 ingezameld. 
Zorg ervoor dat uw kerstboom vanaf 
7.30 uur aan de straat ligt. 

16-12-2020

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
02 december 2020  Blekerstraat 2, 5694 AM  

(BOUWEN) 
03 december 2020  Ekkersrijt 4503a, 5692 DN 

(HANDELEN IN STRIJD 
MET REGELS RUIMTELIJKE 
ORDENING)

04 december 2020  Science Park Eindhoven 
ongenummerd / Prodrive 
(BOUWEN)

06 december 2020  Nieuwstraat 12b, 5691 AC 
(RECLAME)

07 december 2020  Kerkplein 5, 5691 BB (BOUWEN)
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen 
07 december 2020  Neptunusstraat 8, 5694 TL 

(BOUWEN)
07 december 2020  Libellenlaan 89, Glanslibel 22 

en Snuitlibel 15, 5692 WS – 
(BOUWEN)

08 december 2020  Viervleklibel 12 (kavel D38) 
(BOUWEN)

Ingekomen sloopmeldingen 
07 december 2020 Kerkplein 5, 5691 BB

Geaccepteerde sloopmelding
07 december 2020 Beatrixstraat 16, 5691 TS

Emigratie naar onbekend adres
De heer M. Gomulak, geboren 13 oktober 1988
De heer R.P. Wolniak, geboren 15 april 1988
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alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Nederland in lockdown
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een 

minimum beperken. Van 15 december t/m in ieder geval 19 januari gelden de volgende maatregelen:

14 december 2020

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Is het druk? Ga dan weg.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Sport

Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
jaar en topsporters uitgezonderd. 

Binnensportlocaties dicht.

Geen wedstrijden en groeps -
lessen. Topsporters uitgezonderd.

Onderwijs en kinderopvang*

Onderwijs op afstand voor po, vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praktijklessen en
onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.

Kinderopvang dicht.

Er is noodopvang voor kinderen
van ouders met cruciale beroepen
en kinderen in een kwetsbare
positie.

Winkelen en boodschappen

Groepen

Publiek toegankelijke locaties

Binnen en buiten: groep van max.
2 personen of 1 huishouden. 

Vervoer en reizenThuis

Ontvang max. 2 personen per dag
(excl. kinderen t/m 12 jaar). Voor de
periode 24 t/m 26 december geldt:
ontvang max. 3 personen per dag.

Blijf zoveel mogelijk thuis en reis
alleen met het ov voor nood -
zakelijke reizen.

Reis niet naar het buitenland 
en boek geen reis tot half maart. 

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden en
pretparken dicht.

Contactberoepen

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheids -
specialisten verboden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Ook in hotels, incl. roomservice.

Bestellen bij restaurants mogelijk.

Evenementen verboden. 

* Dit geldt van 16 december t/m in ieder geval 17 januari.

Niet-essentiële winkels dicht. 

Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Alcoholverbod na 20.00 uur.
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