
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

CORONAMAATREGELEN

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)

Openbare Commissievergaderingen

Digitaal vergaderen
Met de geldende maatregelen in het kader van de coronacrisis, 
is het voorlopig niet goed mogelijk om fysiek te vergaderen. 
De commissievergaderingen vinden om die reden digitaal 
plaats. De vergaderingen zijn live te volgen via https://
sonenbreugel.notubiz.nl 

Spreekrecht
Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid van het spreekrecht 
bestaan. Insprekers kunnen zich minimaal 24 uur voor aanvang 
van de vergadering aanmelden bij de commissiegriffi ers: 
•  Grondgebiedzaken: Denise Hulsen                        

(d.hulsen@sonenbreugel.nl)
•  Algemene Zaken: Monica Bellemakers             
(m.bellemakers@sonenbreugel.nl)

•  Burgerzaken: Franc Das (f.das@sonenbreugel.nl)
Indien de inspreker de vergadering zelf wenst toe te spreken, 
zal dit waar mogelijk digitaal gefaciliteerd worden. Het is ook 
mogelijk een inspraakreactie schriftelijk in te dienen. Deze 
wordt voorafgaand aan de vergadering digitaal toegestuurd 
aan de commissieleden. 

Commissie Grondgebiedzaken 
Deze vergadering is een voorzetting van de vergadering van 
18 mei 2020.

Maandag 25 mei 2020, 20.00 uur
Agenda:
•  Aanpak Regeling Reductie Energiegebruik 
•  Strategie Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
•  Bestuurlijke planning 2e kwartaal 2020 e.v.               

Commissie Burgerzaken
Deze vergadering is een voorzetting van de vergadering van 
19 mei 2020.

Dinsdag 26 mei 2020, 20.00 uur
Agenda:
• Monitor sociaal domein

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de complete agenda en 
de stukken op www.sonenbreugel.nl / over de gemeente / 
gemeenteraad

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. 

NB Kom alleen naar de milieustraat als dat echt 
noodzakelijk is.

Happy hour op maandagmiddag
Om de drukte bij de milieustraat te spreiden is er 
geen happy hour meer op woensdagavond, maar op 
maandagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. U kunt op 
woensdagavond wel afval inleveren, maar tegen betaling.

Ophaalschema maandag 25 mei t/m 
vrijdag 29 mei 2020
In de week van maandag 25 t/m vrijdag 29 mei 2020 
wordt uw GFT-, rest-, PMD-afval en papier opgehaald. 

Inhaaldag Hemelvaartsdag
Op zaterdag 23 mei 2020 wordt de inhaalronde 
(GFT-afval) voor donderdag 21 mei 2020 gereden.

Inhaaldag 2e Pinksterdag
Op zaterdag 30 mei 2020 wordt de inhaalronde 
(GFT- en PMD-afval) voor maandag 1 juni 2020 gereden.

20-05-2020

AFVALVERWERKINGMEDEDELINGEN EN BERICHTEN

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
07 mei 2020 Plesmanlaan 8, 5691 XT (BOUWEN)
11 mei 2020 Eiffellaan 5, 5691 JW (BOUWEN)
12 mei 2020 Buntlaan 12, 5691 WX (BOUWEN)
12 mei 2020 Nieuwstraat 17a, 5691 (BOUWEN)

Verleende omgevingsvergunningen 
13 mei 2020    Oeverlibel 3, 5692 MH (BOUWEN)
14 mei 2020    Zandstraat 37 5691 CD (KAPPEN)

Geaccepteerde sloopmelding
7 mei 2020       Ekkersrijt 1314, 5692 AH (SLOPEN)

Verhuizing doorgeven?
Overal en altijd, veilig en vlot!

Online service Burgerzaken


