
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
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GEMEENTENIEUWS

Gemeentenieuws in de zomervakantie

In verband met de zomervakantie van deze krant verschijnt het 
gemeentenieuws niet op woensdag 29 juli (week 31), woensdag 
5 augustus (week 32) en woensdag 12 augustus (week 33).

Volg ons nieuws via onze website www.sonenbreugel.nl, 
facebook en twitter. De bekendmakingen vindt u op overheid.
nl. / offi cielebekendmakingen.nl 

Zomersluiting balies

In de vakantieperiode zijn in week 30 t/m 34 de balies gesloten 
op maandagmiddag en –avond. Het gaat om 27 juli, 
3 augustus, 10 augustus en 17 augustus 2020.

In week 31 en 33 zijn de balies ook gesloten op donderdagmiddag 
en –avond: 30 juli en 13 augustus 2020. 

Spreekuur Hans Gaillard

In de zomerperiode vervalt het spreekuur van burgemeester 
Hans Gaillard op de volgende woensdagen: 29 juli, 5 augustus, 
12 augustus, 19 augustus. Een afspraak maken voor deze dagen 
is dus niet mogelijk.
U kunt een afspraak maken voor het spreekuur 
(eerstvolgende mogelijkheid 29 juli en 26 augustus) via 
0499 – 491405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.

Groot onderhoud brug Planetenlaan

De brug over de Dommel in de Planetenlaan heeft een grote 
onderhoudsbeurt nodig. Omdat de Planetenlaan een drukke 
straat is, hebben we er voor gekozen om dit onderhoud in 
een verkeersluwe periode uit te voeren. De werkzaamheden 
worden daarom in de bouwvakvakantie - vanaf 27 juli - 
uitgevoerd. 

Uiteraard zal er overlast voor gebruikers ontstaan, maar dit 
proberen we tot een minimum te beperken. We werken daarom 
in fases waarbij de brug open blijft voor doorgaand verkeer. Om 
dit mogelijk te maken passen we een verkeersregelinstallatie 
toe. Fietsers vragen we om af te stappen en het werkvak met 
de fi ets aan de hand over het voetpad te passeren. Bromfi etsers 
maken gebruik van de rijbaan, net zoals in de huidige situatie.

Meer informatie op onze website bij Over de gemeente / 
Actueel

Filmproject deze zomer: doe jij mee? 

Ben je tussen de 12-18 jaar en zoek je 
nog een leuke activiteit deze zomer? 
Meld je dan aan voor het fi lmproject 
van Mediahuis JOUD! 
In groepjes werk je in een paar 
weken samen met andere jongeren 
aan een fi lmpje over het dorp. Hier 
komt veel bij kijken: ideeën bedenken, 
interviewen, fi lmen, monteren 
en presenteren. En dat niet alleen: je krijgt begeleiding van 
professionele fi lmmakers. Zo ben je verzekerd van een mooi 
eindresultaat.
 
Mediahuis JOUD legt uit wat jullie gaan doen: “Wij nodigen 
je graag uit om samen de uitdaging aan te gaan om de 1ste 
commercial van het dorp te maken! Ná wat leren en proberen 
gaan we als fi lmcrew gewapend met o.a. goede zin, pen en 
papier, camera’s, radiografi sche snufjes en nog veel meer, kris 
kras door de straten, op zoek naar de leukste-, spannendste-, 
mooiste momenten om deze te bewerken tot de allermooiste 
promotiestunt, zowel binnen als buiten de ’grenzen ’van 
ons dorp! We gaan verder nog niets verklappen, dat blijft 
voorlopig iets tussen óns’. Ergens in september zal de première 
plaatsvinden en is iedereen - uiteraard vooralsnog op gepaste 
afstand - welkom via de rode loper naar het witte doek om 
getuige te zijn van jullie vakmanschap! En, wie weet, het dorp is 

er meer dan geschikt voor………wordt vervolgd!  Op ’t eind, 
staat er met grote letters op het witte doek te lezen:  Vóóral 
mogelijk gemaakt dóór jullie, talenten uit Son en Breugel!  De 
mooiste aftiteling “ever”, tóch?”

 “De jongeren in Son en Breugel hebben de afgelopen tijd 
door corona niet altijd kunnen doen wat zij wilden,” vertelt 
burgemeester Hans Gaillard. “Dit project is een mooie kans 
om deze zomer weer andere jongeren te ontmoeten, het eigen 
dorp beter te leren kennen en ook nog eens je eigen talenten 
te ontwikkelen. Ik nodig alle jongeren daarom van harte uit om 
zich aan te melden.” 

Meld je nu aan via ikdoemee@joud.fun. Vergeet niet je naam en 
leeftijd te vermelden. Deelname is helemaal gratis. 50 jongeren 
kunnen meedoen. Het project loopt in de periode van 20 juli 
t/m 31 augustus 2020. 

Ben je ouder dan 18 jaar, maar wil je wel graag meehelpen? 
Meld je dan aan als vrijwilliger, die zijn zeker nodig. 
Het project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van 
het Ministerie van VWS, in het kader van de maatschappelijke 
diensttijd.

Ophaalschema zomerperiode 2020

•  In de week van maandag 27 juli t/m vrijdag 31 juli 2020 wordt 
uw GFT- en PMD-afval opgehaald. 

•  In de week van maandag 3 augustus t/m 7 augustus wordt uw 
papier, GFT- en PMD-afval opgehaald.

•  In de week van maandag 10 augustus t/m vrijdag 14 augustus 
wordt uw GFT- en PMD-afval opgehaald.

•  In de week van maandag 16 augustus t/m vrijdag 21 augustus 
wordt uw papier, rest-, GFT-en PMD-afval opgehaald.
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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.
NB De stukken van de aangevraagde vergunningen liggen 
niet ter inzage.

Aangevraagde omgevingsvergunning
10 juli 2020 Olen 5b, 5694 NP (BOUWEN)

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
13 juli 2020  Eifellaan 4, 5691 JW (BOUWEN)
14 juli 2020  Science Park Eindhoven 5006 / 5025, 5692 

EB (BOUWEN / HANDELEN IN STRIJD 
REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)

Verleende omgevingsvergunningen 
13 juli 2020 Ekkersrijt 7401, 5692 HL (BOUWEN)
13 juli 2020 Talmastraat 18, 5694 CV (BOUWEN)
14 juli 2020 Plesmanlaan 8, 5691 XT (BOUWEN)
16 juli 2020 Ekkersrijt 2037, 5692 BB (BOUWEN)

Besluit verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning
9 juli 2020       Sonniuswijk 45-47, 5691 PD 
10 juli 2020     Australiëlaan 17, 5691 JK 

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
Novite, Kanaalstraat 1-1A

AFVALVERWERKING
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