
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

Goede Vrijdag: winkels open tot 21 uur
Op vrijdag 10 april mogen de winkels tot 21 uur open zijn om 
een goede spreiding van de drukte mogelijk te maken voor 
de paasinkopen.
 
Verboden te parkeren bij Oud Meer 
Om drukte te voorkomen bij het Oud Meer is het 
parkeerterrein bij Dutmella afgesloten en is het ook verboden 
om ter plaatse langs de weg in de berm te parkeren. De 
toezichthouders van de gemeente controleren en handhaven 
hierop. Wel blijft het gebied toegankelijk voor wandelaars en 
fi etsers. 

Bijeenkomst voor gedecoreerden
De traditionele bijeenkomst voor gedecoreerden 
op Koningsdag gaat dit jaar niet door vanwege de 
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. 

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.  

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)

Informatie afvalinzameling

Ophaalschema zaterdag 11 april t/m vrijdag 
17 april 2020
In de week van zaterdag 11 april t/m 
vrijdag 17 april 2020 wordt uw GFT-
afval, papier en PMD opgehaald. 

Inhaaldag 2e paasdag
Op zaterdag 11 april wordt de 
inhaalronde voor maandag 13 april 
gereden.

08-04-2020

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
25 maart 2020  Troelstrastraat 13, 5694 CM 

(BOUWEN)
25 maart 2020  Ekkersrijt 7302 en 7401, 5692 HL 

(BOUWEN)
30 maart 2020 Boslaan 2, 5691 CW (BOUWEN)
30 maart 2020  Science Park Eindhoven 5711, 5692 EP 

(BOUWEN)
31 maart 2020  Raadhuisplein 11 – 31, 5691 5691 SH 

(BOUWEN)
31 maart 2020  Oeverlibel 1 (G 1381) (BOUWEN)

Verleende omgevingsvergunningen 
30 maart 2020  Planetenlaan 2, 5694 TP (BOUWEN)
30 maart 2020  Hoek Wilhelminalaan / Nieuwstraat 

ongenummerd (RECLAME)
31 maart 2020 De Bontstraat 1, 5691 SR (BOUWEN)
01 april 2020   Hendrik Veenemanstraat 53 5691 BA 

(KAPPEN)
02 april 2020 Jufferlaan 52, 5692 WZ (BOUWEN)

Ingekomen sloopmeldingen 
26 maart 2020 Dekkerstraat 9, 5694 AP
01 april 2020 Koolwitjelaan 14, 5691 RN 
01 april 2020 Markt 1, 5691 AR 

Geaccepteerde sloopmelding 
31 maart 2020 De Bontstraat 1, 5691 SR 

Evenementen
NB Onderstaande evenementenvergunningen zijn verleend 
onder voorbehoud van de dan geldende situatie m.b.t. het 
coronavirus.
•  Evenementenvergunning windhondenrenwedstrijden op 

6 zondagen in 2020 tussen 1 juni en 1 november op de 
windhondenrenbaan Bestseweg 1 

•  Evenementenvergunning muziekfestival Kuylkamp 26 juni 
t/m 28 juni 2020

•  Ontheffi ng Drank- en Horecawet muziekfestival 
Kuylkamp

Overige besluiten
•  Emigratie naar onbekend adres: de heer Jermaine Dennis 

Konings, geboren 31-08-1996
•  Emigratie naar onbekend adres: de heer N. Abdouyassin, 

geboren 00-00-1992 
•   Nieuwe straatnaam voor het nieuwbouwproject op de 

locatie van de voormalige basisschool “De Gentiaan”:      
de Linge


