
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

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)

Horeca en terrassen

Op 19 mei 2020 heeft het kabinet besloten dat de horeca-
ondernemingen en daarmee ook de terrassen, onder strikte 
voorwaarden, op 1 juni 2020 om 12.00 uur hun deuren weer 
mogen openen. 

Uitbreiding terrassen
Wij willen horecaondernemers in Son en Breugel ondersteu-
nen in deze economisch pittige periode en uitbreiding van 

bestaande terrassen mogelijk maken.  Op die manier leveren 
we een bijdrage aan een rendabele terrasexploitatie en een 
veilige omgeving voor terrasbezoekers en voorbijgangers.

Het uitgangspunt is dat alleen het oppervlak van het terras 
wordt uitgebreid en het aantal zitplaatsen niet wordt 
uitgebreid.

De uitbreiding is vooralsnog een eenmalige en tijdelijke 
maatregel waarvoor we geen precariobelasting vragen. De 
tijdelijke terrassen mogen tot 1 oktober 2020 ingenomen 
worden, tenzij het kabinet of de veiligheidsregio nieuwe 
maatregelen aankondigen.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met 
onze accountmanager bedrijven Roel Welten via r.welten@
sonenbreugel.nl.

Tijdig lintje Koningsdag 2021 aanvragen

Elk jaar ontvangen enkele inwoners van Son en Breugel ter 
gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding. 
De aanvraag voor de onderscheiding loopt via de burgemeester. 
Iedereen kan één of meerdere personen voordragen. 
De voorstellen voor een onderscheiding voor Koningsdag 
2021 moeten uiterlijk vóór 15 juli 2020 bij de gemeente zijn 
ingediend. 

Wanneer u een persoon wilt voordragen, verzoeken wij u 
eerst contact op te nemen met de heer Frans den Hengst, 
tel.: 0499-491491.

Algemene informatie over het aanvragen van een 
onderscheiding is te vinden op www.lintjes.nl 

Inzameling KGA

Van woensdag 3 tot en met vrijdag 5 juni 2020 wordt het 
huishoudelijk Klein Gevaarlijk Afval (KGA) ingezameld 
in uw buurt. Een overzicht met data en plaatsen van de 
inzamelwagen:

Woensdag 3  juni
15.00 - 15.45: parkeerstrook De Bontstraat tussen 
Cameliastraat en Jasmijnstraat
16.00 - 16.45: Vuurvlinderlaan in de parkeerstrook bij de 
speeltuin
17.00 - 18.00: Aziëlaan ter hoogte van de nummers 50- 52

Donderdag 4 juni
15.00 - 16.15: Breugel, Sint Genovevastraat bij de kerk
16.30 - 18.00: Asteroïdenlaan bij het winkelcentrum

Vrijdag 5 juni
14.00 - 14.45 Sonniuspark, hoek Keverlaan/Penseelkever
15.00 - 15.45 Hoek Ganzenbloemlaan/Heriklaan
16.00 - 16.45 Berlagelaan
17.00 - 18.00 17 septemberplein bij de glasbakken

Wat valt onder KGA?
•  Batterijen, spaarlampen, TL-buizen, gootsteenontstopper, 

lampenolie, petroleum of bestrijdingsmiddelen. Spullen uit 
het medicijnkastje, zoals medicijnen, kwikthermometers 
en injectienaalden.

•  Afval van het klussen, zoals verf, lak, beits, terpentine, 
thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, 
kwastontharder, wasbenzine, kwikschakelaars, fotofi xeer 
en - ontwikkelaar.

•  Etsvloeistoffen: salpeterzuur, zwavelzuur of zoutzuur. 
Afval van de auto zoals accu’s, benzine, motorolie, 
afgewerkte olie, remolie en oliefi lters.

KGA ook naar de Milieustraat
KGA kunt u ook altijd gratis aanbieden op de Milieustraat, 
Ekkersrijt 7110, 

Ophaalschema zaterdag 29 mei t/m 
5 juni 2020

In de week van zaterdag 29 mei t/m vrijdag 5 juni 2020 
wordt uw GFT- en PMD-afval opgehaald. 

Inhaaldag 2e Pinksterdag

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

27-05-2020

AFVALVERWERKING

MEDEDELINGEN 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
14 mei 2020  Weegschaallaan 25, 5694 (HANDELEN 

IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE 
ORDENING)

14 mei 2020 Uranuslaan 13, 5694 ST (BOUWEN)
14 mei 2020 Weserlaan 46, 5691 MJ (BOUWEN)
18 mei 2020 Zadellibel 7  (BOUWEN)
19 mei 2020  Breeakkerstraat 1, 5691 TN 

(HANDELEN IN STRIJD MET REGELS 
RUIMTELIJKE ORDENING)

Verleende omgevingsvergunningen 
18 mei 2020 Oeverlibel 1 (BOUWEN)
18 mei 2020 Sijslaan 4, 5691 VR (BOUWEN)
20 mei 2020 Veerstraat 8a, 5694 AC (BOUWEN)
20 mei 2020 Boslaan 2, 5691 CW (BOUWEN)

CORONAMAATREGELEN


