
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

•  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 raadsvergadering 

Online Raadsvergadering 
Donderdag 11 juni 2020, 20.00 uur.

Vanwege de geldende maatregelen in het kader van de 
coronacrisis, is het voorlopig niet goed mogelijk om fysiek te 
vergaderen. De raadsvergadering vindt daarom digitaal plaats. 
De vergadering is live te volgen via https://sonenbreugel.
notubiz.nl 

Agenda:
•  Ontwerp Programmabegroting 2021 GGD Brabant 

Zuidoost en wijziging gemeenschappelijke regeling
•  Ontwerpbegroting 2021 Veiligheidsregio
•  Jaarrekening 2019 en begroting 2021 gemeenschappelijke 

regeling WSD
•  “Omgevingsplan Sciencepark”; vaststelling 
“Uitgangspuntennotitie Omgevingsplan Sciencepark”

•  Verordeningen Werk en Inkomen
•  Verlengen ontheffi ng vereiste van ingezetenschap 
wethouder Paul van Liempd 

•  Ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022 - 2024 
ODZOB

•  Rapport onderzoek naar de ODZOB door 
rekenkamercommissies

•  Aanpak Regeling Reductie Energiegebruik 
•  Onderzoek evaluatie en doorontwikkeling CMD
•  Vaststelling bestemmingsplan “Herziening bepaling wonen 
2019”

•  Benoeming plaatsvervangend raadsgriffi er en benoemingen 
(plaatsvervangend) commissiegriffi ers

•  Omgevingswet; stand van zaken 1 april 2020 en extra 
budget

•  Concept-Begroting 2021 Metropoolregio Eindhoven
•  Jaarrekening 2019, meerjarenbegroting 2021-2024 en 2 

begrotingswijzigingen Dienst Dommelvallei 
•  Vaststellen Regionaal Streefbeeld voor ons landelijk gebied 
(MRE)

•  Strategie Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de complete agenda, de 
stukken en het spreekrecht tijdens de vergadering op www.
sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad/
Vergaderkalender en Uw invloed/ Spreekrecht.

Vergadering Auditcommissie Son en Breugel 

Online vergadering
Woensdag 10 juni 2020, aanvang 20.00 uur

Vanwege de geldende maatregelen in het kader van de 
coronacrisis, is het voorlopig niet goed mogelijk om fysiek te 
vergaderen. De vergadering vindt daarom digitaal plaats. De 
vergadering is live te volgen via https://sonenbreugel.notubiz.nl 

Agenda:
•  Accountantsverslag bij de jaarrekening 2019 van de 
gemeente Son en Breugel

•  BDO-benchmark Nederlandse gemeenten 2020
•  Memo meicirculaire
•  Stand van zaken aanbesteding nieuwe accountant

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

Ophaalschema 8 juni t/m 12 juni 2020

In de week van maandag 8 juni t/m vrijdag 12 juni 2020 
wordt uw papier en GFT- en PMD-afval opgehaald. 

03-06-2020

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

[kop2]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
24 mei 2020  Zuiderkruislaan 25, 5694 LS 

(BOUWEN)
25 mei 2020 Van Hallstraat 4, 5694 CT (BOUWEN) 
26 mei 2020  Science Park Eindhoven 5025, 5692 EB 

(BOUWEN) 

Verleende omgevingsvergunningen 
25 mei 2020  Raadhuisplein 11- 31, 5691 AL 

(BOUWEN)
26 mei 2020 Honingbij 104, 5692 (BOUWEN)
27 mei 2020  Science Park Eindhoven 5711, 5692 EP 

(BOUWEN)

Ingekomen sloopmelding
26 mei 2020  Science Park Eindhoven 5025, 5108 en 

5110, 5692 EB 

Ingekomen gebruiksmelding
26 mei 2020  Science Park Eindhoven 5025, 5692 EB 

(MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

Meldingen Activiteitenbesluit Milieubeheer
•  R&J Installatietechniek B.V., Ekkersrijt 6034, 5692 GA
•  “Smelas” Speciale Staalwerken, Keske 1, 5694 NJ
•  Big Bread Kitchen, Raadhuisplein 30, 5691 AM
•  de heer R. Kapteijns, Wolfswinkel 6, 5691 PC 

CORONAMAATREGELEN


