06-01-2021

GEMEENTENIEUWS
Telefonisch bereikbaar:
Maandag t/m donderdag: 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag:
8.30 - 12.30 uur

Raadhuisplein 1, Son en Breugel
Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel
telefoon: (0499) 491491
gemeente@sonenbreugel.nl
www.sonenbreugel.nl
Maak uw afspraak via: www.sonenbreugel.nl

Bezoektijden gemeentehuis:
Altijd met een afspraak.
Maandag t/m vrijdag:
9.00 - 12.30 uur
Donderdag:
14.00 - 19.00 uur
Bezoekadres / loketten:
Rembrandtstraat, tegenover de vijver

MEDEDELINGEN EN BERICHTEN
Openbare vergaderingen
Online vergadering commissie
grondgebiedzaken
Maandag 11 januari 2021, 20.00 uur

AFVALVERWERKING
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.

Agenda

• Herschikken natuurreserves t.b.v. natuurontwikkeling
• Aanvraag suppletie-uitkering Bommenregeling IJssellaan
• Transitievisie warmte
• Voortgangsrapportage Sonniuspark winter 2020
• Bestuurlijke planning 1e kwartaal 2021 e.v.

Online vergadering commissie burgerzaken
Dinsdag 12 januari 2021, 20.00 uur

Agenda:

• Verordening schuldhulpverlening Son en Breugel 2021
• Motie speel-/klimbos c.q. avonturenpad
• Rapportage Onderzoek armoede en inkomensregelingen
Son en Breugel
• Regioplan doordecentralisatie Beschermd Wonen 2021
regio Eindhoven
• Bestuurlijke planning 1e kwartaal 2021 e.v.

In de week van 11 januari t/m 15 januari 2021 wordt uw
PMD-afval opgehaald.

Kerstbomen

Verkeersmaatregel en parkeren tijdens verbouwing voormalige kerk tot dorpshuis
In januari start Bouwbedrijf Stam en De Koning in onze
opdracht met de (ver)bouwwerkzaamheden aan en rond
de voormalige kerk. De tijdelijke parkeervoorziening
naast de kerk, gelegen aan de Nieuwstraat, wordt deels
als bouwterrein voor deze werkzaamheden gebruikt. Het
terrein wordt gebruikt voor opslag van materiaal, keten,
kranen en laden en lossen.

Online vergadering commissie algemene
zaken
Agenda:

De straat aan de zuidzijde van het Kerkplein wordt
tijdelijk eenrichtingsverkeer (zie kaartje).

• Aanpassingen Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties
(ROW)
• Metropoolregio Eindhoven Jaarprogramma 2021
• Vergaderschema raads- en commissievergaderingen en
Politieke Avonden 2021
• Jaarverslag 2020 en uitvoeringsprogramma 2021 VTH
vergunningverlening toezicht en handhaving
• Bestuurlijke planning 1e kwartaal 2021 e.v.

Ophaalschema 11 januari t/m
15 januari 2021

De kerstbomen worden op zaterdag 9 januari 2021
ingezameld. Zorg ervoor dat uw kerstboom vanaf 7.30 uur
aan de straat ligt.

Op deze parkeervoorziening zijn daardoor tijdelijk
minder parkeerplaatsen beschikbaar. Achter de toren
realiseren we enkele parkeerplaatsen extra en achter
de Rabobank zijn al eerder extra parkeerplaatsen
gerealiseerd. Hierdoor blijft het verlies van
parkeerplaatsen door het bouwterrein op de totale
parkeerbalans beperkt.

Woensdag 13 januari 2021, aanvang 20.00 uur

Milieustraat:
Ekkersrijt 7110
telefoon: (0499) 476 508
Openingstijden milieustraat:
Maandag, woensdag, vrijdag: 13.00 - 17.00
Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur

Wij doen er samen met Stam en De Koning alles
aan om overlast door de bouw en het bouwverkeer
tot een minimum te beperken. Bijvoorbeeld door
verkeersbewegingen van het bouwverkeer zoveel
mogelijk in verkeersluwe perioden van de dag te laten
plaats vinden.
Tijdens de bouw komt straks een telefoonnummer van
de uitvoerder beschikbaar, zodat u rechtstreeks contact
op kunt nemen als u ondanks de maatregelen overlast
ervaart.
Het bouwterrein wordt begin januari 2020 ingericht,
zoals op het kaartje is weergegeven.
De bouwwerkzaamheden aan de voormalige kerk gaan
in totaal ongeveer 16 maanden duren.

Online vergaderen en inspreken

De vergaderingen vinden in verband met de
coronamaatregelen digitaal plaats en zijn voor pers en
publiek live te volgen via https://sonenbreugel.notubiz.nl
Insprekers dienen zich minimaal 24 uur voor aanvang van
de vergadering aan te melden bij de grifﬁe, via grifﬁe@
sonenbreugel.nl Indien de inspreker de vergadering
zelf wenst toe te spreken, zal dit waar mogelijk
digitaal gefaciliteerd worden. Het is ook mogelijk een
inspraakreactie schriftelijk in te dienen.

BEKENDMAKINGEN
Verkorte weergave

Wij bieden op deze pagina een overzicht van
de bekendmakingen en kennisgevingen aan. De
complete informatie vindt u op overheid.nl. /
ofﬁcielebekendmakingen.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’.

Stukken digitaal inzien

In verband met de coronacrisis kunt u de ter inzage
gelegde stukken ook digitaal toegestuurd krijgen. U kunt
hiervoor contact opnemen via 0499-491491. Wilt u ze
op papier inzien? Dan kunt u daarvoor telefonisch een
afspraak maken via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
17 december 2020

Beemdstraat 26, 5694 AK
(BOUWEN)
18 december 2020 Houtens 9, 5691 NX (BOUWEN)
22 december 2020 Ekkersrijt 4088/4090 (BOUWEN en
HANDELEN IN STRIJD RO)
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.

Verleende omgevingsvergunningen
21 december 2020
22 december 2020
23 december 2020
23 december 2020
23 december 2020
23 december 2020
23 december 2020
23 december 2020
23 december 2020
23 december 2020
23 december 2020

Sijslaan 4, 5691 VR (BOUWEN)
Viervleklibel 6 (kavel D35)
(BOUWEN)
Jufferlaan 56 (kavel FG03)
(BOUWEN)
Heidelibel 18. 5692 WP (BOUWEN)
Taylorstraat 11a, 5691 CH
(BOUWEN)
Dopperlaan 5 5691 GS (KAPPEN)
groenstrook ter hoogte van
Marterlaan 5 5691 EW (KAPPEN)
Lamalaan 1 5691 GJ (KAPPEN)
dr. Berlagelaan 9 5691 DA (KAPPEN)
Boslaan 6 5691 CW (KAPPEN)
Planetenlaan 7 5694 TM (KAPPEN

Ingekomen sloopmeldingen
21 december 2020

Nachtegaallaan 48, 5691 VC

Geaccepteerde sloopmelding
22 december 2020
22 december 2020
24 december 2020

Airborneweg 43, 5691 PS (stallen)
Airborneweg 43, 5691 PS (dakplaten)
Kerkplein 5, 5691 BB

Besluit verlengen beslistermijn
omgevingsvergunning
23 december 2020

Wolfswinkel 6, 5691 PC – oprichten
van een bedrijfswoning

Intrekken omgevingsvergunning
Airborneweg 43, 5691 PS.

Meldingen Activiteitenbesluit Milieubeheer
• Jennissen Son Aanneming B.V., Ekkersrijt 3105 5692 CD
• Universal Nederland B.V., Ekkersrijt 2012, 5692 BA en
Ekkersrijt 3101, 5692 CD
• Intri- Bouw en Montage, Hoogstraat 5, 5694 NK

Nota Grondbeleid

Op 17 december 2020 heeft de raad de nieuwe Nota
Grondbeleid vastgesteld.

