
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
29-04-2020

Het zijn rare tijden. Vorige week 
hadden we de traditionele 
lintjesregen, in een aangepaste vorm. 
Aan acht van onze inwoners mocht 
ik vertellen, dat zij een koninklijke 
onderscheiding krijgen. Voor de 
gedecoreerden is dat altijd bijzonder. 
Ze worden verrast in aanwezigheid 
van familie en bekenden. Er is gebak 
of een borrel, er zijn bloemen en blije 
gezichten. Deze keer was het anders: 
Samen met Ineke mocht ik meedelen, 
dat er een onderscheiding zal worden 
uitgereikt op een later moment. 
Zonder koffi e, geen hand. Gelukkig 
wel bloemen namens de gemeente en 
namens het Oranjecomité. Toch een 
klein beetje feest.

Het is ‘het nieuwe normaal’ 
waaraan we zullen moeten wennen. 
Ook Koningsdag was samen 
vanuit huis. Koningsdag werd 
Woningdag. Met een Oranjepuzzel in 
DeMooiSonenBreugelKrant.

4 Mei zullen we niet samen 
herdenken bij het monument aan 
de Europalaan. We herdenken thuis, 
alleen met onze gedachten. 

 Voorzichtig lijkt het de goede kant 
op te gaan in onze strijd tegen 
het coronavirus. De jongsten 
mogen weer gaan sporten. Ook 
voor de oudere jeugd komt er 
enige versoepeling. Samen met de 
sportverenigingen werken we aan 
mogelijkheden om weer te gaan 
sporten. Binnen de grenzen van ‘het 
nieuwe normaal’.
De leerlingen van de basisschool 
mogen op 11 mei weer gedeeltelijk 
naar school. Dat is een verlichting 
voor de ouders, die in de afgelopen 
weken ook zelf schoolmeester 
moesten zijn. En vaak ook vanuit huis 
moesten werken.

We hopen allemaal, dat er in de loop 
van mei meer mogelijk zal zijn. Maar 
dat kan alleen als we ons aan de 
maatregelen houden. Zoals Evelien 
Slegers zingt in haar prachtige liedje:

Son blijft binnen
Breugel blijft binnen
Tot we overwinnen
Voor jou blijf ik in mijn huis

We doen het voor elkaar. Het extra 
werk, thuis blijven, verdriet hebben. 
Ons aan de maatregelen houden. 
Alleen samen kunnen we de strijd 
tegen het coronavirus winnen!

Hartelijke groeten,
Hans Gaillard
Burgemeester van Son en Breugel

Aan de inwoners en 
ondernemers in Son en Breugel

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag

Dit jaar maken we 4 en 5 mei thuis mee. Ook in Son en 
Breugel. We staan alleen, maar toch samen, stil bij beide 
dagen. En iedereen kan van huis uit meedoen; hang de 
vlag uit, speel mee, zing mee, neem stilte in acht, kijk tv 
en spreek over vrijheid.
Burgemeester Hans Gaillard zal dit jaar zijn woorden 
van herdenking delen in een videoboodschap. 

De vlag op het gemeentehuis hangt halfstok en voor de 
inwoners is er de mogelijkheid om een bloem voor de 
gevallenen bij het monument te leggen.

Beschermingsmiddelen voor 
mantelzorgers
 
Mantelzorgers in Son en Breugel zetten zich dag 
en nacht in voor coronapatiënten die zij thuis 
verzorgen. Zij hebben echter een groot tekort aan 
beschermingsmiddelen.

Om deze mantelzorgers te helpen, vragen wij 
iedereen in Son en Breugel om mondkapjes en plastic 
handschoenen te verzamelen en naar de gemeente te 
brengen.
U helpt de mantelzorgers hier enorm mee.

Waar inleveren?
Er staat een gele bak klaar voor de mondkapjes en 
handschoenen bij de hoofdingang van de gemeentewerf, 
Rooijseweg 1.
Inleveren kan iedere dag en 24 uur per dag.
NB Houd rekening met de maatregelen als u middelen 
komt brengen: Houd 1,5 meter afstand van elkaar en 
blijf niet langer dan noodzakelijk.
 
Alleen samen krijgen we corona onder 
controle
Alle hulp is welkom om het coronavirus te bestrijden.
Dus heeft u beschermingsmiddelen die de 
mantelzorgers goed kunnen gebruiken?
Lever ze dan in bij de gemeentewerf.
Onze dank is groot!

CORONOMAATREGELEN
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MEDEDELINGEN EN BERICHTEN

Vragen?
Hebt u vragen over deze actie en het inleveren van spullen? 
Neem dan contact op met de gemeente via  telefoon 
0499-491491.
Bent u mantelzorger voor een corona-patiënt en adviseert 
uw huisarts beschermende middelen? Neem dan contact 
op met de LEVgroep via telefoon 0499-475361 of via 
mail teamsonenbreugel@levgroep.nl
 
Recreëren in de bossen bij het Oud Meer 
en Joe Mann: Laat de auto thuis

De gemeente Best en Son en Breugel zetten samen 
maatregelen in om auto’s bij de bossen te weren. Enerzijds 
om te voorkomen dat de bossen te massaal bezocht 
worden. Anderzijds om de bereikbaarheid van de bossen 
voor hulpdiensten te waarborgen, voor die gevallen dat zij 
in actie moeten komen. 

Geslotenverklaring en parkeerverbod
Concreet geldt daarom met ingang van vrijdag 24 april 
een parkeerverbod voor de volgende locaties: Sonseweg, 
Boslaan-Zuid, NCB weg. Het parkeerterrein bij Dutmella 
is al eerder afgesloten. Het is ook verboden om ter plaatse 
langs de weg in de berm te parkeren. Voor het grondgebied 
van Son en Breugel gelden dezelfde regels voor de 
Bestseweg en de Hoberglaan. 
Voor de Joe Mannweg en de parkeergelegenheid 
geldt een geslotenverklaring; hier zijn auto’s verboden. 
De Joe Mannweg is duidelijk met hekken afgesloten. 
Ook het parkeerverbod ter plaatse en de aangepaste 
verkeerssituatie is duidelijk aangegeven.

Voor een wandeling of met de fi ets bent u nog steeds 
welkom. Maar voor nu geldt: laat de auto thuis en houd u 
aan de coronamaatregelen. Samen houden we het veilig!

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 avondopenstelling komt te vervallen. 
•  De afspraakmogelijkheden bij de publieksbalies zijn 

beperkt door de kleinere bezetting. 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.

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. Hebt u 
hulp nodig bij de boodschappen? Wilt u even met iemand 
praten via de telefoon? Of hebt 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 over Corona

•  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)

Negen parkeerplaatsen in centrum van 
kern Son 

Met slim passen en meten is het mogelijk om het 
parkeerterrein achter de Rabobank in het centrum negen 
parkeerplaatsen meer te maken. Deze zijn bedoeld voor 
inwoners in het centrum, bezoekers en winkelende publiek. 
De parkeerplaatsen maken geen onderdeel uit van de 
blauwe zone. 
Winkeliers uit het centrum en een aantal omwonenden 
hebben actief meegedacht over deze oplossing. Die 
is relatief eenvoudig uitvoerbaar, zonder ingrijpende 
maatregelen of hoge kosten. 
De werkzaamheden starten op dinsdag 28 april 2020. De 
verwachting is dat het werk drie werkdagen duurt. Het 
parkeerterrein met de aangrenzende parkeerplaatsen blijft 
tijdens het werk gewoon toegankelijk. Het openbare groen 
in de driehoek in dit gebied blijft behouden en krijgt later 
dit jaar onderhoud. 

Geen spreekuur burgemeester 
Hans Gaillard en wethouder Jos de Bruin

Op dinsdag 5 mei vervalt het spreekuur van wethouder 
Jos de Bruin en op woensdag 6 mei vervalt het spreekuur 
van burgemeester Hans Gaillard. Een afspraak voor een 
volgend spreekuur kunt u maken via 0499 - 491405 of 
bestuurssecrtariaat@sonenbreugel.nl

Oproep: Kledingcontainers tot 1 augustus 
niet gebruiken 
De textielinzamelaar heeft door de coronacrisis 
opslag- en verwerkingsproblemen. Ze kunnen daardoor 
de textielcontainers niet legen Bewaar uw kleding 
en textiel daarom thuis, totdat de verwerking weer 
normaal op gang is gekomen is. De verwachting is, dat 
dit ná 1 augustus het geval is. 

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. 

Happy hour op maandagmiddag
Om de drukte bij de milieustraat te spreiden is 
vanaf de week van 4  mei geen happy hour meer op 
woensdagavond, maar op maandagmiddag. U kunt op 
woensdagavond wel afval inleveren, maar tegen betaling.
Happy Hour is met ingang van 4 mei voortaan op 
maandagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
NB Kom alleen naar de milieustraat als dat echt 
noodzakelijk is.

Afvalroute in andere volgorde
De afvalinzameling verloopt op dit moment nog steeds 
volgens planning. De wagen rijden de volledige route, 
alleen vaak in een andere volgorde.
Zet uw afval op de inzameldag voor 07.30 uur aan de 
straat (of eventueel de avond ervoor)!

Ophaalschema zaterdag 2 mei t/m vrijdag 
8 mei 2020
In de week van zaterdag 2 t/m vrijdag 8 mei 2020 wordt 
uw GFT-afval en PMD opgehaald. 

Inhaaldag 5 mei
Op zaterdag 2 mei 2020 wordt 
de inhaalronde voor dinsdag 
5 mei 2020 (PMD en GFT) 
gereden.

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 met het algemene 
telefoonnummer van de gemeente: 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
23 april 2020   Kanaaldijk Zuid 2, 5691 NL - wijziging 

op diverse onderdelen van vergunning
 

Verleende omgevingsvergunningen 
21 april 2020 Trompstraat 16, 5694 SK (BOUWEN)
22 april 2020 Zadellibel, kavel FG05 (BOUWEN)
23 april 2020  Libellenlaan 81 t/m 91, Jufferlaan 

124 t/m 134, Snuitlibel 1  t/m 21 en 
Glanslibel 2 t/m 22, (Sonniuspark, 
veld K) – oprichten 34 woningen 
(BOUWEN en AFWIJKEN)

Geaccepteerde sloopmeldingen 
17 april 2020 Baronielaan 8, 5691 LG 
17 april 2020 Thorbeckelaan 1, 5694 CP 

Overige besluiten
Bekendmaking anterieure overeenkomst perceel 
Stakenburgstraat ong.: ter inzage vanaf 30 april 2020 t/m 
10 juni 2020

AFVALVERWERKING
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