
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 in De Zwaan

Donderdag 3 september a.s., aanvang 20.00 uur in De Zwaan, 
Markt 9, ingang zalen.

NB Deze vergadering is een voortzetting van de vergadering 
van 27 augustus 2020. Dit betekent dat er niet opnieuw 
spreekrecht is.

Agenda:
•  Vaststelling bestemmingsplan “Herziening bepaling wonen 
2019”

• Kredietvotering renovatie De Boerderij
• Omgevingswet; stand van zaken 1 april 2020 en extra budget

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

Militaire oefening

Van 4 t/m 11 september 2020 is in de regio en onze gemeente 
een oefening voor militairen van de Koninklijke Landmacht 
gepland. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen zich in 
voertuigen verplaatsen door de regio.

Kruising Nieuwstraat – De Bontstraat 
tijdelijk afgesloten 

Vanwege de aanleg van een rioolaansluiting voor het 
woningbouwproject de Nieuwe Vloed zal de kruising 
Nieuwstraat – De Bontstraat van donderdag 3 tot en 
met donderdag 10 september afgesloten zijn. 

•  Autoverkeer dat via de Nieuwstraat richting Ekkersrijt 
of Eindhoven wil rijden, moet omrijden via de A50. 

•  Verkeer dat vanuit Eindhoven of Ekkersrijt 
(Eindhovenseweg en/of Kanaalstraat) richting Son 
wil, zal ook moeten omrijden via de A50. Er worden 
omleidingsborden geplaatst. 

•  Voetgangers en fi etsers kunnen over de 
Nieuwstraat blijven gaan, maar de fi etsers 
moeten eventueel wel even afstappen. 

Voor meer informatie over de 
werkzaamheden en de 
verkeersmaatregelen kijkt 
u op onze site bij Wonen 
en Leven / In uw buurt/ 
Wegwerkzaamheden of zoek 
op “wegwerkzaamheden”.

Baggerwerk Reebommel

Het Waterschap De Dommel is op 31 augustus 2020 gestart 
met het baggeren van de Reebommel langs een gedeelte van 
de Eindhovenseweg, Ekkersrijt 1300 en Ekkersrijt 1500. 
Met het baggeren wordt zand, slib en blad van de bodem 
gehaald. Dit komt ten goede aan de waterkwaliteit en de 
natuurwaarde van de Reebommel. Voor het baggeren van het 
gedeelte langs de Eindhovenseweg is het noodzakelijk om de 
haag tussen de rijbaan en het fi etspad op een aantal plekken 
te verwijderen. 
Voor de uitvoering van het werk is het soms nodig dat het 
materieel gedeeltelijk op de weg staat. Er worden geen gehele 
rijbanen afgesloten en vereiste verkeersmaatregelen worden 
in acht genomen. Het fi etspad langs de Eindhovense weg 
wordt wel gedeeltelijk afgesloten. Het fi etsverkeer wordt 
omgeleid en begeleid door verkeersregelaars.

Ophaalschema 
7 september t/m 
11 september 2020

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

02-09-2020

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
20 augustus 2020  Kanaaldijk Noord 20, 5691 NM 

(BOUWEN)
24 augustus 2020  Brederodestraat 19, 5691 XN 

(BOUWEN)
24 augustus 2020 Poemalaan 1, 5691 GH (BOUWEN)

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
26 augustus 2020   Ekkersrijt oost (WERK OF 

WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)
 
Verleende omgevingsvergunning
25 augustus 2020  Rotonde Europalaan – Gentiaanlaan 

– plaatsen kunstwerk op rotonde 
(BOUWEN) 

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
20 augustus 2020 Venuslaan 40, 5694 TE 

Ingekomen sloopmelding
26 augustus 2020 Markt 1, 5691 AR  
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