
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

Openbare raadsvergadering bij 
Thermae Son

Donderdag 24 september 2020, aanvang 20.00 uur 
Thermae Son, Thermaelaan 2.

Agenda:
•  Centrumregeling “Uitvoering taken Geo-domein in de 

Dommelvallei-regio”
•  Ontwikkelvoorstel en grondexploitatie woningbouwproject 

Akkerpad
•  Toepassen coördinatieregeling ex art. 3.30 Wro ontwikkeling 
perceel Ekkersrijt 4088-4090 (Entree van Ekkersrijt)

•  Rapport rekenkamercommissie informatiebeveiliging en 
privacy

•  Beoordeling uitgaven fractiebijdragen 2019
•  Vaststelling bestemmingsplan “Breugel; Stakenburgstraat 
ong.”

•  Motie van afkeuring
•  Aanvragen onderwijshuisvesting

Wel pers, geen publiek
De vergadering kan in verband met de coronamaatregelen 
niet fysiek bijgewoond worden door het publiek, wel door de 
pers. De vergadering is voor iedereen live te volgen via live 
streaming: http://www.sonenbreugeltv.nl/

Inspreken
Degenen die gebruik maken van het spreekrecht kunnen in 
de vergadering wel fysiek aanwezig zijn, echter uitsluitend 
tijdens het gebruikmaken van het spreekrecht. Aanmelden 
voor het spreekrecht: minimaal 24 uur voor aanvang van de 
vergadering 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.

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.

Militaire oefening

Op 24 september is in de regio en onze gemeente een 
oefening voor militairen van de Koninklijke Landmacht 
gepland.

Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen met 
rubberboten zullen gaan varen over het Wilhelmina 
kanaal. 

Ophaalschema 21 september t/m 
25 september 2020

In de week van maandag 21 september t/m 
vrijdag 25 september 2020 wordt uw GFT-, en 
PMD-afval opgehaald. 

16-09-2020

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
7 september 2020  Viervleklibel kavel D36 (BOUWEN)
8 september 2020  Boslaan 9, 5691 CT (HANDELEN IN 

STRIJD REGELS RO)
9 september 2020 Panterlaan 1a, 5691 GD (BOUWEN)
9 september 2020 Zebrakever ong. (BOUWEN) 

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
7 september 2020   Ekkersrijt 1202, 5692 AE 

(BOUWEN) 
 
Vaststelling bestemmingsplan
3 september 2020 “Herziening bepaling wonen 2019” 
(NL.IMRO.0848.BP153BEBOUWDEKOM-VA01) – ter 
inzage vanaf 17 september.

AFVALVERWERKING


