
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

Verlenging Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandige ondernemers (Tozo2)

Voor sommige ondernemers zijn de gevolgen van de 
coronacrisis na 3 maanden nog niet voorbij. Deze 
ondernemers kunnen mogelijk langer gebruikmaken van de 
aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud. Meer 
informatie en aanvragen via www.sonenbreugel.nl

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)

Raad vergadert weer fysiek

De raads- en commissievergaderingen zullen voortaan weer 
fysiek plaatsvinden. We hebben verschillende maatregelen 
genomen om dit mogelijk te maken.
•  De vergaderopstelling is “coronamaatregelen-proof“ 
•  De vergaderingen zijn niet fysiek bij te wonen door pers 

en publiek; 
•  Iedereen kan de vergadering live volgen via livestreaming 

verzorgd door SonenBreugelVerbindt. De URL 
van de website waarop de livestream te zien is:                        
http://www.sonenbreugeltv.nl/

•  Insprekers zijn wél fysiek welkom. Aanmelden voor het 
spreekrecht dient minimaal 24 uur vóór de vergadering 
plaats te vinden bij de (commissie)griffi er.

Openbare raadsvergadering in De Bongerd

Donderdag 2 juli 2020, 20.00 uur in De Bongerd, 
Asteroïdenlaan 2a, Breugel

Agenda:
• Jaarverslag en jaarrekening 2019
• 1e Bestuursrapportage 2020
• Kadernota 2020
•  Planschadeverzoek 2008 Brouwerskampweg ongenummerd

Inspreken
Insprekers zijn natuurlijk welkom en kunnen ook fysiek 
aanwezig zijn tijdens de vergadering. Insprekers dienen zich 
wel minimaal 24 uur voor aanvang van de vergadering aan te 
melden bij de griffi er, Frans den Hengst 
(f.denhengst@sonenbreugel.nl).

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de complete agenda, 
de stukken en het spreekrecht tijdens de vergadering 
op www.sonenbreugel.nl zoek op Gemeenteraad en/of 
Vergaderkalender.

CycloMedia maakt foto’s in 
Son en Breugel

In de periode van 1 juli t/m 14 augustus 2019 maakt  
CycloMedia foto’s in Son en Breugel.
Het bedrijf is gespecialiseerd in het grootschalig en 
systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met 
speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 
graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg: wegen en 
fi ets- en voetpaden. 

Deze foto’s worden gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie 
en beheer van de openbare ruimte en ontwikkeling van 
ruimtelijke plannen. Kijk voor meer informatie op onze 
website bij Over de gemeente / Actueel.
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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
12 juni 2020  Science Park Eindhoven 5025 

(BOUWEN)
16 juni 2020  de Bontstraat ongenummerd 
  (WERK OF WERKZAAMHEDEN 

UITVOEREN)
17 juni 2020 Vinklaan 2, 5691 VJ (BOUWEN)

Verleende omgevingsvergunningen 
16 juni 2020  Uranuslaan 13, 5694 ST (BOUWEN)
16 juni 2020  Breeakkerstraat 1, 5691 TN 

(HANDELEN IN STRIJD MET REGELS 
RUIMTELIJKE ORDENING)

16 juni 2020  Eindhovenseweg 15, 5691 NG 
(BOUWEN)

17 juni 2020 Jufferlaan 62 (kavel G1) (BOUWEN)
18 juni 2020 Van Hallstraat 4, 5694 CT (BOUWEN)
18 juni 2020 Nieuwstraat 34a, 5691 AD (BOUWEN)
18 juni 2020     Groenstrook Afrikalaan t.b.v. het CPO 

project (KAPPEN)
18 juni 2020     Perceel IJssellaan t.b.v. het CPO project 

(KAPPEN)
 
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning 
is met 6 weken verlengd:
15 juni 2020  Kanaaldijk Zuid 2, 5691 NL - tijdelijk 

wijzigen van omgevingsvergunning 
 S-HZ-2015-0120 

Intrekken besluit omgevingsvergunning
Science Park Eindhoven 5025, 5692 EB (BOUWEN)

Ingekomen sloopmeldingen
17 juni 2020 Dommelstraat 13, 5691 PA 
17 juni 2020 Dommelstraat 15, 5691 PA 

Geaccepteerde sloopmeldingen 
11 juni 2020  Science Park Eindhoven 5025, 5108 en 

5110, 5692 EB 
17 juni 2020 Antoon van de Venstraat 47, 5691 CJ  

Verleende vergunning Wet Milieubeheer 
Oqema B.V. Ekkersrijt 1301, 5692 AJ

Melding Activiteitenbesluit 
GL Plastics, Science Park Eindhoven 5711, 5692 EP 
(MILIEUBEHEER)

Verleende vergunningen voor het tijdelijk 
uitbreiden van terrassen 
• De Zwaan, Markt 9 
• Hart van Son, Nieuwstraat 25 
• Hema, Heistraat 14a
• Il Ponte, Raadhuisplein 7 
• Indonesia, Nieuwstraat 37 
• Mykonos, Nieuwstraat 17a 
• Nyonya & Thai, Raadhuisplein 30a 
• ’t Sons Bakhuys, Nieuwstraat 22 
• Welten & Verhagen, Markt 2 
 

CORONAMAATREGELEN

€?

Meer informatie en inschrijven op 
winstuitjewoning.nl

Hoeveel kunt u besparen 
met een optimaal 

afgestelde CV-installatie?

Grootschalige inkoopactie duurzame maatregelen

CV-installaties zijn vaak niet optimaal 
ingesteld en verbruiken daardoor meer 
energie dan nodig. Laat uw cv-installatie 
waterzijdig inregelen en bespaar zo op 
uw energiekosten. Inschrijven kan tot 
13 juli 2020 via winstuitjewoning.nl. 

Samen gaan we voor duurzaam

AFVALVERWERKING

Ophaalschema 29 juni t/m 3 juli 2020
In de week van maandag 29 juni 
t/m vrijdag 3 juli 2020 wordt uw 
GFT- en PMD-afval opgehaald. 


