
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.
Maandag t/m vrijdag:   9.00 - 12.30 uur
Maandag en donderdag:
Bezoekadres / loketten: 
Rembrandtstraat, tegenover de vijver

 14.00 - 19.00 uur

Maak uw afspraak via: www.sonenbreugel.nl

GEMEENTENIEUWS

MEDEDELINGEN EN BERICHTEN

Coronamaatregelen

Dienstverlening gemeentehuis
•  Hebt u een afspraak bij de gemeente en last van verkoudheid, 

hoesten en koorts? Dan vragen wij u uit zorg voor onze 
medewerkers om niet naar het gemeentehuis te komen en 
een nieuwe afspraak te maken.

•  De afspraakmogelijkheden bij de publieksbalies zijn beperkt 
door de kleinere bezetting. Al ingeplande afspraken aan de 
balie gaan door. Voor spoedafspraken maken we ruimte.

Dienstverlening Centrum voor
Maatschappelijke Deelname (CMD)
De balie van het CMD is gesloten. Het CMD is op het 
moment bereikbaar via telefoonnummer 0499-491470 of via 
mail cmd@sonenbreugel.nl.

Milieustraat
De bezetting bij de Milieustraat is beperkt. Houd rekening 
met wachttijden en probeer uw bezoek aan de Milieustraat 
uit te stellen als dat kan. Ook voor de Milieustraat geldt: houd 
voldoende afstand en blijf thuis als u verkouden bent, moet 
hoesten of niezen. 

Vergaderingen en bijeenkomsten
Het inloopuur van de raad op 30 maart 2020 gaat niet door.
De vergaderingen van de commissie grondgebiedzaken (30 
maart), burgerzaken (31 maart) en algemene zaken (1 april) 
gaan niet door. 

Buiten spelen
We zien veel kinderen buiten sporten of spelen. Het RIVM 
geeft aan dat kinderen prima buiten kunnen spelen zolang 
ze geen klachten hebben, zoals verkoudheid, hoesten, niezen 
of koorts. Wel doen we een beroep op ouders: wees alert 
en zorg ervoor dat de kinderen niet in grote groepen met 
elkaar spelen.

Weekmarkt 
De weekmarkt op donderdagen gaat gewoon door. Ook 
voor de weekmarkt geldt: houd voldoende afstand en blijf 
thuis als u verkouden bent, moet hoesten of niezen. 

Hebt u hulp nodig? Bel het CMD!
De maatregelen in verband met het coronavirus hebben 
een grote impact op het dagelijks leven. In Son en Breugel 
zijn er verschillende organisaties en vrijwilligers die hun 

medemens graag een handje helpen in deze tijd. Heeft u 
hulp nodig bij de boodschappen? Wilt u even met iemand 
praten via de telefoon? Of heeft u een andere vraag voor 
ondersteuning? Neem dan contact op met het Centrum 
voor Maatschappelijke Deelname (CMD). Telefoonnummer: 
0499-491470. Het CMD verwijst u door naar de juiste 
contactpersoon.  

Maatregelen voor ondernemers 
Ook voor ondernemers brengt het coronavirus onzekerheden 
met zich mee. Bent u ondernemer? Dan kunt u uitstel van 
betaling van de gemeentelijke belasting aanvragen. Ook zijn 
er mogelijkheden voor tijdelijke fi nanciële ondersteuning. 
Kijk op onze website bij ‘Maatregelen Corona’ voor meer 
informatie.

Onderwijs en kinderopvang in Son en Breugel 
De scholen, de kinderopvang en de gastouderopvang in 
Son en Breugel zijn in verband met de Corona-maatregelen  
gesloten tot en met 6 april a.s. 
We vragen alle ouders hun kinderen zelf of in eigen kring 
op te vangen. Voor kinderen van ouders die in een cruciale 
beroepsgroep werken én die zelf echt geen opvang geregeld 
krijgen, is de school en de kinderopvang wel open. Een lijst 
van cruciale beroepsgroepen staat op www.rijksoverheid.nl

Werkt u in een cruciale beroepsgroep en wilt u gebruik 
maken van onderwijs en/of opvang voor uw kind? Neem dan 
contact op met de basisschool of de kinderopvanglocatie 
waar uw kind normaalgesproken naartoe gaat. 
Werkt u in een cruciale beroepsgroep en maakt u 
normaalgesproken geen gebruik van de kinderopvang, maar 
is dit nu wel nodig omdat u het zelf niet meer geregeld krijgt? 
Neem dan contact op met een van de kinderopvangorganisaties 
in het dorp: Korein (verschillende locaties in Son en Breugel) 
via 040-2948989 of Piggelmee (locatie bij basisschool De 
Stokland) via 0499-473556.

Het antwoord op veelgestelde vragen over de gevolgen van de 
maatregelen voor het onderwijs en de kinderopvang vindt u op 
www.rijksoverheid.nl en www.veranderingenkinderopvang.nl 
Hebt u nog meer of andere vragen? Neem dan contact op 
met de gemeente via 0499-491491.

Meer informatie
•  Voor actuele informatie over de Coronamaatregelen in Son 
en Breugel, kijk op www.sonenbreugel.nl

•  Voor algemene informatie over de Coronamaatregelen, kijk 
op www.rijksoverheid.nl of bel 0800-1351.

Ophaalschema maandag 
30 maart t/m vrijdag 
3 april 2020

In de week van maandag 30 maart 
t/m vrijdag 3 april 2020 wordt uw 
GFT-afval, restafval, papier en PMD 
opgehaald. 
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Agenda komende periode

Datum  Aanvang  Onderwerp  Voor wie  Waar
30 maart Gaat niet door Inloopuur raad en commissieleden
30 maart Gaat niet door Commissie grondgebiedzaken
31 maart Gaat niet door Commissie burgerzaken
1 april Gaat niet door Commissie algemene zaken

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. 

Aangevraagde omgevingsvergunningen
12 maart 2020 De Kuilen 1, 5694 NM (BOUWEN)
18 maart 2020 Honingbij 108, 5692 VE (BOUWEN)

Verleende omgevingsvergunningen 
16 maart 2020 Weverstraat 20, 5694 AN (BOUWEN)
17 maart 2020 Olen 13, 5694 NP (BOUWEN)
17 maart 2020 Jufferlaan, kavel G7 (BOUWEN)
18 maart 2020 Witsnuitlibel 3, 5692 WM (BOUWEN)
18 maart 2020 Breeakkerstraat 35, 5691 TN  
 (BOUWEN)
18 maart 2020 Ekkersrijt 3102, 5692 CC (BOUWEN)

18 maart 2020 Sonniuswijk 21, 5691 PD  (BOUWEN)
18 maart 2020 Nolensstraat 11, 5694 CL BOUWEN)
18 maart 2020 Nieuwstraat 54, 5691 AD (RECLAME) 
18 maart 2020 Taylorstraat 11 a, 5691 CH (BOUWEN)

Geaccepteerde gebruiksmelding
13 maart 2020  Ekkersrijt 4101 t/m 4155, 5692 DD 
 (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

Bestemmingsplannen
•  Beoordelingsbesluit m.e.r. “Son Zuid; Begoniastraat”.
•  Ontwerpbestemmingsplan “Son Zuid; Begoniastraat”  

(NL.IMRO.0848.BP154SONZUID-ON01) ter inzage van 
26 maart 2020 t/m 06 mei 2020.

•  Bestemmingsplan “Ekkersrijt; Jansen Kanaaldijk Zuid 24” 
(NL.IMRO.0848.BP715EKKERSRIJT-VA01) is vastgesteld.
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Waar zijn we in beland?!
Beste dorpsgenoten,

Waar zijn we in beland en wat hangt ons nog allemaal boven het hoofd?
Iedereen kan ziek worden door het coronavirus: oud, jong, arm of rijk, dokter, MKB’er of ZZP’er. Deze diepe crisis 
raakt iedereen.

Wie had ooit verwacht dat een virus zodanig de kop op zou steken dat het alles wat wij als vanzelfsprekend 
beschouwen in een ander daglicht zet?
Sociale contacten moeten we opeens tot een minimum beperken en het belangrijkste advies luidt:  Afstand houden 
van elkaar, zeker 1,5 meter.
En iedereen wordt continu op de hoogte gehouden van alle andere aanvullende noodzakelijke maatregelen om het 
virus een halt toe te roepen.

Iets simpels, zoals boodschappen doen, wordt ineens voor veel mensen al een probleem.
Plotseling wordt ons leven overhoop gehaald en realiseren we ons hoe kwetsbaar we zijn.
Deze crisis brengt ieder van ons tot bezinning.  Velen vragen zich af: “waar doen we het eigenlijk voor?” Op welke 
manier deden we het dan en hoe zouden we het kúnnen doen? We gaan “back to basics”.

Zowel onze gezondheid als onze economie worden diep geraakt. Maar er liggen ook kansen. Kansen om er als een 
betere samenleving uit te komen. De initiatieven die wij zien in ons dorp zijn bemoedigend. Mensen die spontaan 
aanbieden boodschappen te doen voor een buurvrouw die het zelf niet kan of een bloemetje afgeven of een 
bemoedigend kaartje schrijven voor degenen die niet meer buiten mogen komen.

Als gemeenteraadsleden kunnen wij weinig anders doen dan te benadrukken dat het belangrijk is dat u alle 
aanwijzingen van de overheid opvolgt. Daarnaast spreken wij onze grote waardering uit voor alle mensen in en 
buiten ons dorp die in vitale beroepen zoals de zorg, in de supermarkten, bij de politie en in de logistiek, zorgen 
voor ons allemaal. Ook in het onderwijs wordt bewonderenswaardig gewerkt! Wij zijn iedereen zeer dankbaar voor 
hun bijdrage.

Wij wensen u allen heel veel sterkte en hopen dat u deze onzekere periode goed door komt. Ondanks het feit 
dat we fysiek voor u niet bereikbaar zijn, kunt u ons gewoon bereiken via de mail of telefoon. Onze (persoonlijke) 
contactgegevens vindt u op de website van onze gemeente: www.sonenbreugel.nl.

En waarschijnlijk overbodig, maar we vragen u om goed op elkaar te passen en elkaar te ondersteunen door wat 
extra’s voor elkaar te doen, zoals die boodschappen doen voor een ander. Of bel, mail of schrijf een kaartje naar die 
oudere of zorgverlener in uw omgeving. 
Bovenal: heb elkaar lief want samen zijn we sterk en krijgen we dit virus er onder.

We blijven samen Son en Breugel!

Gemeenteraadsleden van Son en Breugel:
Camille Limpens
Don Pasanea
Eef van Turnhout
Elly Brocken
Frans Meulenbroeks
Helga Helders
Henk Hulsen
Jelle de Jong
Joris van Dam 
Kees Vortman
Marco Pulles
Marianne van der Putte – Verhoeven
Monique van Zwieten
Peer Spooren
Remco Heeren
Theo Groenemans
Willem Buurke
Hans Gaillard, voorzitter
Frans den Hengst, griffi er
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