
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

Informatie over Corona

•  Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen! Bel: 0800-1202
•  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)

Veel zorgkosten?

We hebben een regeling om inwoners met veel zorgkosten 
tegemoet te komen. 

Voor wie? 
De regeling bestaat uit een tegemoetkoming voor twee 
doelgroepen:
1.  Inwoners met een Wmo-voorziening: Inwoners die in 2019 

een eigen bijdrage hebben betaald voor de Wmo.

2.  Inwoners die het Eigen Risico Zorgverzekeringswet 
volledig betalen: Inwoners die over de jaren 2016, 2017 en 
2018 jaarlijks het volledig eigen risico in het kader van de 
Zorgverzekeringswet hebben betaald.

Inkomensgrens
De regeling is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. 
Of u in aanmerking komt is afhankelijk van de hoogte van uw 
inkomen en van de gezinssamenstelling.

Meer informatie?
Kijk op onze website voor meer informatie: zoek op 
“zorgkosten”.

Besluitenlijst raadsvergadering 11 juni 2020

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken op 
onze website.
Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Over de gemeente, 
Gemeenteraad, Besluitenlijst gemeenteraad. Daar staan ook 
de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen.
Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met 
onze raadsgriffi er Frans den Hengst, telefoon 491491, 
f.denhengst@sonenbreugel.nl

Ophaalschema 22 juni t/m 26 juni 2020

In de week van maandag 22 juni t/m vrijdag 26 juni 2020 
wordt uw papier, GFT-, rest en PMD-afval 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.

17-06-2020

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
04 juni 2020  Antoon van de Venstraat 47, 5691 CJ 

(BOUWEN)
05 juni 2020 Oeverlibel 7, 5692 (BOUWEN)
06 juni 2020 Eifellaan 4, 5691 JW (BOUWEN)
09 juni 2020  Science Park Eindhoven 5006 en 5008, 

5692 EA (BOUWEN)
09 juni 2020 Dekkerstraat 9, 5694 AP (BOUWEN)

Verleende omgevingsvergunningen 
08 juni 2020 Zebrakever 44, 5692 VJ (BOUWEN)
11 juni 2020 Eifellaan 5, 5691 JW (BOUWEN)
11 juni 2020 Buntlaan 12, 5691 WX (BOUWEN)

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning 
is met 6 weken verlengd:
8 juni 2020 Ekkersrijt 2037, 5692 BB (BOUWEN)

Ingekomen sloopmelding
04 juni 2020 Antoon van de Venstraat 47, 5691 CJ

Ingekomen gebruiksmelding
09 juni 2020  Ekkersrijt 4126, 5692 DC (MELDING 

BRANDVEILIG GEBRUIK)

Emigratie naar onbekend adres
de heer Y. Hmaida, geboren 7 juli 1984
 

CORONAMAATREGELEN

€?

Meer informatie en inschrijven op 
winstuitjewoning.nl

V Optimaal afstellen cv

V Isolatieglas

V Zonnepanelen

V Vloerisolatie

V Comfortabeler huis

V Samen voordelig 
inkopen

V Samen besparen

Hoeveel is er in uw 
woning te besparen?

Grootschalige inkoopactie duurzame maatregelen

Als inwoner van Son en Breugel kunt u 
zich vanaf 27 mei 2020 inschrijven voor 
een grootschalige inkoopactie van 
zonnepanelen, vloerisolatie, 
spouwmuurisolatie, isolatieglas en het 
waterzijdig inregelen van cv-installaties. 
Met deze maatregelen kunt u uw 
energierekening fl ink verlagen.

De gemeente organiseert deze actie in 
samenwerking met intermediair 
Winst uit je woning. Omdat zij groot 
inkopen, zijn de prijzen laag en de 
voorwaarden goed. Schrijf u in voor 
13 juli 2020 via winstuitjewoning.nl. 

Samen gaan we voor duurzaam

AFVALVERWERKING


