
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
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Het coronavirus heeft ons nog 
steeds in zijn greep. Dat merken we 
allemaal. Ik wil een groot compliment 
maken aan iedereen, die zich aan de 
maatregelen houdt. Dat is niet altijd 
gemakkelijk. De situatie vraagt veel 
van ons allemaal.

Helaas horen we om ons heen dat 
enkele mensen aan de gevolgen van 
het virus zijn overleden. We leven 
mee met de nabestaanden, die dit 
verlies moeten verwerken. Anderen 
zijn ziek. We wensen ze van harte 
beterschap. En laten we ons allemaal 
aan de maatregelen houden, om te 
voorkomen, dat het virus zich nog 
verder kan verspreiden.

Vanuit de gemeente houden we 
toezicht op de maatregelen. U 
kunt daar ook zelf een bijdrage aan 
leveren. Spreek mensen aan als ze 
even vergeten om afstand te houden, 
handen te wassen en om thuis te 
blijven. 

Als ik in het dorp rondkijk, ben ik 
trots om te zien hoe we omgaan 

met deze situatie. De actie van de 
OVSB met een voordeelcheque 
van €25. Een mooi lichtpuntje, 
waar je blij van wordt. De markt 
op donderdag kan doorgaan met 
kramen waar etenswaren verkocht 
worden. De marktkooplieden doen 
hun best om dat binnen de regels 
te doen, zodat u uw boodschappen 
kunt doen.  Als ik een supermarkt 
binnenga, zie ik allerlei maatregelen 
om het boodschappen doen mogelijk 
te maken. En om het personeel te 
beschermen.

Daarmee kom ik bij al die mensen, 
die een tandje bijzetten om het 
leven in ons dorp door te laten 
gaan. Medewerkers in de zorg, 
het onderwijs, de gemeente. In de 
winkels, bij de politie. Maar ook de 
mensen die nu thuis moeten werken, 
die hun kinderen moeten begeleiden 
bij de digitale lessen.

Ik denk ook aan de mensen, die nu 
niet kunnen werken en daardoor 
geen of minder inkomen hebben. 
Gelukkig heeft het kabinet daar oog 

voor.  Als gemeente bekijken we ook 
of we een steentje kunnen bijdragen.
 
Het zijn moeilijke tijden, die veel van 
ons vragen. We zijn er ook nog lang 
niet. Dus houd vol! Samen zullen we 
het coronavirus moeten bestrijden. 
Ik reken ook de komende tijd op uw 
positieve bijdrage.

Hartelijke groeten,
Hans Gaillard

Beste inwoners en ondernemers 
van Son en Breugel,
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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 omgevingsvergunning
23 maart 2020 Veerstraat 10, 5694 AC (BOUWEN)

Verleende omgevingsvergunningen 
23 maart 2020 Leeuweriklaan 1, 5691 VK (BOUWEN)
24 maart 2020 Jufferlaan 56, 5692 WZ (BOUWEN)

24 maart 2020 Smaragdlibel 13, 5692 WH (BOUWEN)
25 maart 2020 Marterlaan 5, 5691 EW (BOUWEN) 
26 maart 2020  Nieuwstraat 70, 5691 (BRANDVEILIG 

GEBRUIK)

Geaccepteerde sloopmelding
19 maart 2020 Sijslaan 4, 5691 VR (SLOPEN)

Emigratie naar onbekend adres
De heer T. Uzolas, geboren 4 november 1992
De heer J.A.L. Verrijt, geboren 6 maart 1969

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 de telefoonnummer 0499-491470 
of via de 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. 

Weekmarkt 
De weekmarkt op donderdagen gaat gewoon door. Wel is 
er alleen voedsel te koop. Kramen met andere koopwaar 
zijn niet toegestaan. 
De opzet van de markt is hierdoor ruimer en kramen staan 
verder uit elkaar. Zo heeft iedereen voldoende ruimte.
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.  

Ontheffi ng laden en lossen supermarkten
De supermarkten in Son en Breugel hebben ontheffi ng 
gekregen om 24 uur per dag (van maandag t/m zondag) 
te laden en lossen. Met deze maatregel kunnen de 
supermarkten de voedselvoorziening goed organiseren 
en kunnen zij tijdig en gespreid bevoorraad worden. 
Deze ontheffi ng geldt - in principe - tot 1 mei 2020. De 
supermarkten beperken de overlast voor omwonenden 
zoveel mogelijk.

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 (bereikbaar 
van 8.00 tot 22.00)

Onderzoek naar vertrouwen 
in de gemeente
 
Deze week start de gemeente met een onderzoek naar het 
vertrouwen van inwoners in de gemeente. Dit onderzoek 
vindt plaats in opdracht van de gemeenteraad en wordt 
jaarlijks herhaald. In het onderzoek vraagt de gemeenteraad 
aan inwoners hoeveel vertrouwen ze hebben in de lokale 
overheid, of ze zich betrokken voelen en in hoeverre ze 
betrokken willen zijn. De gemeenteraad wil het onderzoek 
ieder jaar uitvoeren om zo de ontwikkeling van het 
vertrouwen te kunnen meten. De vragen in het onderzoek 
zijn afgestemd op een landelijke vragenlijst. Hierdoor is het 
mogelijk de ontwikkeling van het vertrouwen te vergelijken 
met andere gemeenten in ons land.
 
Inwoners die aangesloten zijn bij het burgerpanel 
TipSonenBreugel krijgen automatisch een uitnodiging 
om deel te nemen aan het onderzoek. Andere inwoners 
kunnen ook meedoen, via de website www.sonenbreugel.n/
nieuws.  Deelname is volledig anoniem en neemt ongeveer 
5 minuten in beslag.

Snelheidscontroles 

Planetenlaan
Op woensdag 25 maart 2020 
heeft de politie tussen 07.45 uur 
en 14.00 uur op de Planetenlaan 
een snelheidscontrole uitgevoerd 
met een radarauto. Op deze 
weg is de maximum snelheid 50 
kilometer per uur. 

Tijdens de controle passeerden 1510 voertuigen, waarvan 
er bij 306 een snelheidsovertreding werd geconstateerd. De 
hoogst gemeten snelheid was 80 kilometer per uur.

Bestseweg
Op zaterdag 21 maart 2020 heeft de politie tussen 10.45 
uur en 16.45 uur op de Bestseweg een snelheidscontrole 
uitgevoerd met een radarauto. Op deze weg is de maximum 
snelheid 80 kilometer per uur. 

Tijdens de controle passeerden 1085 voertuigen, waarvan 
er bij 14 een snelheidsovertreding werd geconstateerd. De 
hoogst gemeten snelheid was 98 kilometer per uur.

Ophaalschema maandag 
6 april t/m 
vrijdag 10 april 2020

In de week van maandag 6 april t/m 
vrijdag 10 april 2020 wordt uw 
GFT-afval en PMD opgehaald. 

Op de hoogte 
via DeAfvalApp!
DeAfvalapp! is er voor de computer, 
tablet én mobiele telefoon en geeft 
steeds actuele data voor het aan huis ophalen 
van restafval, GFT, PMD en oud papier.

Kijk op onze website bij ‘Alles over afval 
bekijken’ voor meer informatie. Of download 
de app. in de Play- of Appstore.

Oproep aan ondernemers: Wat zijn uw knelpunten en eventuele oplossingen?

U weet als geen ander dat we, als gevolg van het coronavirus, een ontzettend pittige economische tijd met elkaar 
tegemoet gaan. Daarbij staan we voor een klus die wij als gemeentelijke overheid voor én samen met onze 
ondernemers en hun werknemers zo goed mogelijk willen klaren.

Om dit goed te kunnen doen willen we graag weten:
• Wat uw knelpunten zijn
•  Wat uw eventuele oplossingen zijn
•  Wat de gemeentelijke, provinciale en Rijksoverheid en andere partijen, daar aan oplossingen tegenover kunnen 
stellen volgens u? 

We onderscheiden daarbij een korte-, middellange- en lange termijn:
1.      Acuut/korte termijn: maart-juni
2.      Middellange termijn: juli-dec
3.      Lange termijn: jan. 2021 e.v.

Uw ervaringen en informatie willen we doorgeven aan de regionale (en Brabantse) crisisstructuur.
Uw informatie mailt u naar r.welten@sonenbreugel.nl

Hebt u vagen? 
Neem dan contact op met Roel Welten, de gemeentelijk accountmanager bedrijven. 
Hij is bereikbaar via r.welten@sonenbreugel.nl of via het mobiele nummer 06-51359175.

AFVALVERWERKING
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