
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
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GEMEENTENIEUWS

Mondkapjes

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, 
is vanaf 1 december het dragen van een mondkapje in 
winkels, musea, bij de kapper en op veel andere plekken 
verplicht. Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder.

Meer informatie op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/
mondkapjes

Regel altijd uw zaken direct met de 
gemeente

Bij verschillende gemeenten in Nederland komen klachten 
binnen van inwoners die zijn opgelicht door websites die 
zeggen te helpen bij het regelen of aanvragen van zaken bij 
de gemeente.
Wij werken niet samen met deze websites en wij 
adviseren ook iedereen om hier geen gebruik van te 
maken.

Websites zoals ‘mijnonlineloket.nl’ vragen om gevoelige 
persoonlijke informatie en geld voor het maken van een 
afspraak bij de gemeente. Of ze rekenen een hoog tarief 
voor een uittreksel of akte.

Een afspraak maken bij de gemeente is altijd gratis. Een 
uittreksel kunt u gewoon eenvoudig zelf bij ons aanvragen. 
Net zo makkelijk en veel goedkoper.

Zo kost het aanvragen van een uittreksel Basisregistratie 
Personen(BRP) bij de gemeente €7,75 en een uittreksel 
Burgerlijke Stand €13,80.

Regel dus altijd uw zaken rechtstreeks met de gemeente. 
U kunt een afspraak inplannen via onze website of digitaal 
een uittreksel aanvragen. 

Vergadering Auditcommissie 
Son en Breugel

Online vergadering
Woensdag 9 december 2020, aanvang 20:00 uur

De vergadering van de Auditcommissie vindt digitaal plaats. 
De vergadering is voor pers en publiek live te volgen via 
https://sonenbreugel.notubiz.nl 

Agenda:
• Bespreken Managementletter
• Controleprotocol
• Rechtmatigheidsverantwoording
• Jaarkalender 2021

Ophaalschema 7 december t/m 
11 december 2020

In de week van maandag 7 december /m 11 december 
2020 wordt uw papier, rest-, GFT en PMD-afval opgehaald. 

02-12-2020

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’.

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.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
20 november 2020  Australielaan 21, 5691 JK 

(BOUWEN)
23 november 2020  Verwerstraat 1, 5694 AX  

(BOUWEN)
23 november 2020  Boslaan 2, 5691 CW (AFWIJKEN 

REGELS RO)
NB De stukken van de aangevraagde vergunningen liggen 
niet ter inzage.

Verleende omgevingsvergunningen 
24 november 2020  Jufferlaan 46, 5692 WZ (AFWIJKEN 

REGELS RO)
26 november 2020  Sint Genovevastraat 40, 5694 AG 

(BOUWEN)

Ingekomen sloopmelding
20 november 2020 Australielaan 21, 5691 JK 

Geaccepteerde sloopmeldingen 
23 november 2020 Hoogenberg 3, 5691 DN (SLOPEN)
24 november 2020 Poemalaan 1, 5691 GH (SLOPEN)

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
Universal Nederland B.V., Ekkersrijt 2012 en 3101, voor 
het vernieuwen van een bestaande bedrijfshal.

Verleende vergunning
P. van Eck beheer B.V., Sonniuswijk 43 voor het 
veranderen van de inrichting door het uitbreiden van 
een loods en het realiseren van een loods met kantoor 
(HZ_WABO-2020-10854). 

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). 

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..  

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


