
Bekendmakingen
Wij bieden op deze pagina een 
overzicht van de bekendmakingen 
aan. De volledige informati e 
vindt u op overheid.nl 
bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven 
van vergunningen, plannen en 
plaatselijke regelgeving? 
Op www.overuwbuurt.overheid.nl 
vindt u informati e over uw buurt. 
U kunt ook gebruikmaken van de 
e-mailservice of van de app 
‘Over uw buurt’.

Extra publieke laadpunten in 
Son en Breugel

De komende twee jaar plaatsen we in Son en 
Breugel 8 nieuwe publieke laadpunten voor 
elektrische voertuigen. Op dit moment zijn er in het 
dorp 12 publieke laadpalen en zijn 2 aanvragen in 
procedure. 

Locati es
We leggen deze 8 nieuwe locati es graag eerst voor 
aan onze inwoners.
Wij stellen de volgende straten voor: Keverlaan, 
Zebrakever, Thorbeckelaan, Boslaan, Markt, 
Rietlaan, Doctor Berlagelaan en Blekerstraat. 
De precieze locati es voor laadpalen zijn te vinden 
op www.sonenbreugel.nl/laadpalen. 
U kunt ook alternati eve locati es voorstellen.
Wij nemen alle reacti es mee en besluiten vervol-
gens via een verkeersbesluit waar de defi niti eve 
laadpunten komen. 

Reageren
U kunt uw voorkeur voor een locati e of voorstel 
voor een alternati eve locati e mailen naar 
duurzaam@sonenbreugel.nl. 
Reageren kan tot 17 februari 2021. 

Openbare vergaderingen

Commissie algemene zaken (voortgezett e 
vergadering)
Donderdag 28 januari 2021, 20.00 uur.

Agenda
•  Jaarverslag 2020 en uitvoeringsprogramma 2021 

(Vergunningverlening Toezicht en Handhaving) 
•  Bestuurlijke planning 1e kwartaal 2021 e.v. 
•  Plan van Aanpak Omgevingswet

Gemeentenieuws

Snelheidscontroles Bestseweg

Op dinsdag 12 januari 2021 
(14.45 - 20.45 uur) en don-
derdag 14 januari 2021 (14.30 
- 16.00 uur) heeft  de politi e op 
de Bestseweg (max. snelheid 
80 km/uur) snelheidscontroles 
uitgevoerd.

Tijdens de controle op 12 januari 2021 reden 33 van 
de 1398 voertuigen te hard. De hoogst gemeten 
snelheid was 104 km/uur

Tijdens de controle op 14 januari 2021 reden 11 
van de 356 voertuigen te hard. De hoogst gemeten 
snelheid was 99 km/uur.

Afvalinzameling 

Ophaalschema 25 januari t/m 29 januari 2021
• PMD-afval

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen 
liggen niet ter inzage. 

11 januari 2021 
Olen 13, 5694 NP (HANDELEN IN 
STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE 
ORDENING / WERK OF WERKZAAM-
HEDEN UITVOEREN)
12 januari 2021
Olen ongenummerd (HANDELEN IN 
STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE 
ORDENING / WERK OF WERKZAAM-
HEDEN UITVOEREN)
Sonniuswijk 45 – 47, 5691 PD (BOU-
WEN)
13 januari 2021
Tijgerlaan 1, 5691 GE (BOUWEN)

Verleende omgevingsvergun-
ningen 
12 januari 2021
Verwerstraat 1, 5694 AX (BOUWEN)
11 januari 2021
Hoogenberg 3, 5691 DL (BOUWEN)
13 januari 2021
Nieuwstraat 12b, 5691 AC (BOUWEN)
Apollolaan 42, 5694 WR (BOUWEN)
Keizerlibel 10, kavel F08 (BOUWEN)

Ingekomen sloopmeldingen
11 januari 2021
Beatrixstraat 16, 5691 TS
13 januari 2021
Kanaaldijk Noord 20, 5691 NM

Geaccepteerde sloopmelding
11 januari 2021
Sonniuswijk 9, 5691 PD 

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op 
papier? Neem dan contact op via 
T 0499-491491. 

Auditcommissie
Dinsdag 26 januari 2021, 20.00 uur.

Agenda
•  Gesprek met de Rekenkamercommissie
•  Evaluati e Auditcommissie afgelopen jaar
•  Verbeterpunten Planning en Controlcyclus en de 

rol van de Auditcommissie hierin
•  Scholingsmogelijkheden raadsleden

Online vergaderen
De vergaderingen vinden digitaal plaats en zijn 
voor pers en publiek live te volgen via 
htt ps://sonenbreugel.notubiz.nl

Meer informati e
Kijk voor meer informati e over de complete agenda 
en de stukken op www.sonenbreugel.nl (zoek op 
Gemeenteraad en/of Vergaderkalender).

www.sonenbreugel.nl
info@sonenbreugel.nl
Bel 0499 - 491 491 
CMD: 0499 - 491 470


