
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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Gebiedsvisie Breugel: Wandel mee met de 
projectleider en kom er alles over te weten!

De gemeente werkt aan een gebiedsvisie voor het centrum 
van Breugel. De visie gaat over hoe we het centrum van 
Breugel aantrekkelijker willen maken. Zo beschrijft de visie 
hoe we De Bongerd en De Boerderij toegankelijker kunnen 
maken en hoe we deze meer in verbinding kunnen brengen 
met de rest van het centrum. Het groen krijgt een belangrijke 
functie en diverse plekken maken we aantrekkelijker voor 
sport, spel, educatie en recreatie. Ook beschrijft de visie hoe 
we omgaan met parkeren en verkeersstromen. 
 
Aanmelden
De projectleider Breugel Bruist, Elsebeth de Landmeter, vertelt 
u graag meer over deze gebiedsvisie tijdens een wandeling 
door het centrum. De wandeling duurt drie kwartier en vindt 
plaats op donderdag 1 oktober vanaf het parkeerterrein bij 
de Coop. 

Er start een wandeling om  18.00 uur én een om 19.00 uur. U 
kunt zich aanmelden via breugelbruist@sonenbreugel.nl. Geef 
uw naam op, uw telefoonnummer, het aantal personen dat 
deelneemt en de gewenste starttijd. 
 
Corona-maatregelen
Tijdens de wandeling vragen we u om voldoende afstand te 
houden. Als u klachten heeft, kunt u helaas niet deelnemen. 
In dat geval ontvangen we graag uw afmelding vooraf. Er 
geldt, ook vanwege corona, een maximum aantal deelnemers. 
Wij vragen uw begrip hiervoor. Wilt u meer weten over de 
gebiedsvisie en hoe u kunt reageren? Meld u dan ook aan 
voor de nieuwsbrief Breugel Bruist, via breugelbruist@
sonenbreugel.nl  

Vergadering Jeugdgemeenteraad 
24 september 2020

Op donderdag 24 september a.s. is er van 16.00 tot 17.00 
uur een openbare vergadering van de jeugdgemeenteraad  
in De Vijverberg.

Agenda
•  Stand van zaken 

werkgroep 
speelvoorzieningen

•  Stand van zaken 
werkgroep verkeer, 
autoloze schooldag

•  Stand van zaken 
werkgroep milieu

Kandidaten gezocht voor de 
Vrijwilligerspenning
Aanmelden vóór 15 oktober. 

Elk jaar wordt de Vrijwilligerspenning van de gemeente Son 
en Breugel aan iemand toegekend als blijk van waardering. 
Dat gebeurt rondom de jaarwisseling en bij de tweejaarlijkse 
vrijwilligersbijeenkomst.
Zowel inwoners als niet-inwoners die zich belangeloos 
verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap komen 
in aanmerking voor de penning.

Als u iemand kent die hieraan voldoet en u vindt dat hij of zij 
in het zonnetje gezet mag worden, laat het ons weten. Daarbij 
graag zo duidelijk mogelijk aangeven welke activiteiten uw 
kandidaat verricht of heeft verricht, gedurende welke periode 
en hoeveel tijd daarmee gemoeid is.

Aanmelden kan schriftelijk, per email of mondeling bij de 
heer Frans den Hengst, telefoon 491491, email: f.denhengst@
sonenbreugel.nl. Voor nadere informatie kunt u ook bij hem 
terecht.  Aanmelden kan tot 15 oktober 2020.

Ophaalschema 28 september t/m 
2 oktober 2020

In de week van maandag 29 september 
t/m vrijdag 2 oktober 2020 wordt uw 
papier, GFT-, en PMD-afval opgehaald. 

23-09-2020

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.
NB De stukken van de aangevraagde vergunningen liggen 
niet ter inzage.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
11 september 2020  Jufferlaan 54 – (BOUWEN)
14 september 2020  Molenstraat 32, 5691 AJ (BOUWEN)
16 september 2020  Jufferlaan 46, 5692 WZ 

(BOUWEN)
16 september 2020  Taylorstraat 1, 5691 CH (BOUWEN)
17 september 2020  Dommelstraat 26, 5691 AT 

(BOUWEN)

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
15 september 2020  Science Park Eindhoven 5025, 

5108 en 5110 (bouwen en afwijken 
bestemmingsplan, dossiernr. S-HZ-
2020-0150)

 Verleende omgevingsvergunningen 
16 september 2020     Apollolaan 2, 5694 WR (BOUWEN)
14 september 2020      Willemstraat 10, 5691 TR 

(BOUWEN)
14 september 2020  Wilhelminalaan 38, 5691 AZ 

(BOUWEN)
14 september 2020  Bosrand bosgebied Sweelincklaan 
 3 bomen (KAPPEN) 

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning 
is met 6 weken verlengd:
11 september 2020 Van Hallstraat 14, 5694 CT 

Beleidsregels Werk en Inkomen 
Burgemeester en wethouders hebben op 25 februari 2020 
de volgende beleidsregels vastgesteld:
• Parttime ondernemen 2020
• Individuele inkomenstoeslag 2020
• Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2020
De beleidsregels zijn te raadplegen via de website 
www.offi cielebekendmakingen.nl.

AFVALVERWERKING


