
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

Einde actie beschermingsmiddelen voor 
mantelzorgers

Op 24 april zijn wij de actie gestart voor het inzamelen 
van mondkapjes en handschoenen voor mantelzorgers 
van Corona- patiënten. Nu de mondkapjes weer overal 
verkrijgbaar is, beëindigen wij de inzameling. Wij bedanken 
iedereen die bijdrage heeft geleverd.

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)

Start Serviceteam Carrousel
Maandag 22 juni 2020 is het Serviceteam van Carrousel 
begonnen met werken in Son en Breugel. Dit serviceteam 
bestaat uit 8 personen. Bij het Serviceteam leren jongeren 
arbeidsvaardigheden aan en kunnen zij onder professionele 
begeleiding lerend werken. Het gaat om een samenwerking 
tussen Stichting Meedoen Werkt en SWZ Zonhove. 

Wat gaan zij doen?
De medewerkers halen op maandag de prullenbakken in het 
centrum van Son leeg en ruimen achtergebleven (grof)vuil van 
de straten en pleinen op. Vanwege de corona-crisis is het afval 
in, maar ook naast de prullenbakken, in het centrumgebied 
toegenomen. Afgelopen maandag waren Bram, Nick, Ricardo 
en Sem aanwezig om de taken uit te voeren.

Wij zijn er blij mee!
Wij zijn erg blij met hun inzet en wensen hen veel werkplezier 
toe. We hopen voor nu en in de toekomst op een mooie 
samenwerking!

Gemeentegids 
2020-2021

Vorige week is de 
nieuwe gemeentegids 
huis aan huis bezorgd. 
Hebt u de gemeentegids 
niet ontvangen?  
Dan kunt u een 
exemplaar afhalen 
bij de balie van het 
gemeentehuis, tijdelijke 
locatie De Vijverberg, 
Rembrandtstraat.

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

NB de vergadering start om 19.00 uur!
Donderdag 2 juli 2020, 19.00 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.

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

Ophaalschema 6 juli t/m 10 juli 2020
In de week van maandag 6 juli t/m vrijdag 10 juli 2020 wordt 
uw papier en GFT- en PMD-afval opgehaald. 

01-07-2020

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.

Verleende omgevingsvergunningen 
Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning 
op:
18 juni 2020  Science Park Eindhoven 5025, 5108 en 

5110, 5692 EB – slopen panden (SLOPEN 
OP GROND VAN RUIMTELIJKE REGELS)

18 juni 2020  Junopad 20, 5694 WE – legaliseren 
erfafscheiding (BOUWEN)

19 juni 2020  Plesmanlaan 8, 5691 XT – vergroten 
slaapkamer d.m.v. een kozijn waar nu 
balkon is  (BOUWEN)

19 juni 2020  Zandstraat 35, 5691 CD – nieuwe 
vleugel t.b.v. kinderopvang (BOUWEN / 
BRANDVEILIG GEBRUIK)

21 juni 2020  Jacob Marisstraat 3, 5691 DL – gedeeltelijk 
verwijderen van de draagmuur tussen 
keuken en woonkamer (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter 
inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit 
is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen 
met de aanvraag ter inzage. 

Ingekomen sloopmeldingen 
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
sloopmeldingen ontvangen:
23 juni 2020  Australielaan 17, 5691 JK – asbestsanering 

(SLOPEN)

Geaccepteerde sloopmeldingen 
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de 
onderstaande sloopmeldingen:
18 juni 2020  Dommelstraat 13, 5691 AS – verwijderen 

asbesthoudend dakbeschot 
 (SLOPEN)
18 juni 2020  Dommelstraat 15, 5691 AS – verwijderen 

asbesthoudend dakbeschot 
 (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden 
ingediend. 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam
Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. 
Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen 
verzoeken wij u om contact op te nemen met een van 
onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling 
Veiligheid en Wijkbeheer.

Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen 
vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze 
internetsite www.sonenbreugel.nl
 

CORONAMAATREGELEN

AFVALVERWERKING


