
Bekendmakingen
Wij bieden op deze pagina een 
overzicht van de bekendmakingen 
aan. De volledige informatie 
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 informatie over uw buurt. U kunt ook 
gebruikmaken van de e-mailservice of 
van de app ‘Over uw buurt’.

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen 
niet ter inzage.

 

22 oktober 2021 
Sonniuswijk 5, 5691 PD (afwijken regels 
RO)
26 oktober 2021 
Snijderstraat 4, 5694 BA (bouwen)

Verleende omgevings-
vergunningen 
26 oktober 2021 
Vlinderlaan 171, 5691 RZ (bouwen)
27 oktober 2021 
Prunuslaan 6, 5691 CM (bouwen en 
afwijken regels RO)
Hoogenberg 5 5691 DN (kappen)

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning
26 oktober 2021 
Nieuwstraat 70, 5691 AG (bouwen)
Ekkersrijt 2066, 5692 BA (bouwen)
Van den Elsenstraat 54A (bouwen)

Intocht Sint Nicolaas 
14 november 2021
25 oktober 2021 
Evenementenvergunning
Tijdelijke verkeersmaatregelen

Ontwerp-omgevingsvisie ter 
inzage
De ontwerp-omgevingsvisie Son en 
Breugel  “OOg op een zonnige toe-
komst!” ligt ter inzage van 04 november 
2021 tot en met 15 december 2021.

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

Als u het niet eens bent met een besluit van de 
gemeente kunt u daartegen bezwaar maken. Kijk 
voor meer informatie over bezwaar maken op 
www.sonenbreugel.nl (zoek op bezwaar maken).

Bezwaarschriftencommissie
Wij hechten grote waarde aan een onafhankelijke 
beoordeling van uw bezwaar. Daarom heb-ben we 
een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie 
ingesteld. Deze commissie geeft het bestuursorgaan 
advies over de beslissing op uw bezwaarschrift. 
Dit doet zij meestal nadat zij alle partijen heeft 
gehoord. Nadat de bezwaarschriftencommissie 
advies heeft uitgebracht, neemt het bestuursorgaan 
een beslissing op uw bezwaar. Het bestuursorgaan 
kan het advies van de commissie volgen, maar kan 
hier ook gemotiveerd van afwijken.

Volg ons op facebook en twitter 

Afvalinzameling
Ophaalschema maandag 8 november t/m 
vrijdag 12 november 2021

PMD-afval

GFT-afval

Restafval

Papier

Afval niet opgehaald?
Bel dan naar afvalinzamelaar  
Baetsen via 0880-233200. 

Agenda hoorzittingen 
De bezwaarschriftencommissie houdt regelmatig 
hoorzittingen. Op www.sonenbreugel.nl vermelden 
we de geplande hoorzittingen. De hoorzittingen 
zijn meestal openbaar. Soms is een hoorzitting niet 
openbaar. Als dat zo is, vermelden wij dat in de 
agenda. 

Wilt u een hoorzitting bijwonen? 
Meld u dan aan door contact op te nemen 
via het algemene nummer 0499 491 491 
of een e-mail te sturen naar 
bezwaarschriftencommissie@sonenbreugel.nl.

De eerstvolgende vergadering is op 8 november 
2021 en de agenda staat op www.sonenbreugel.nl 
(zoek op hoorzittingen).

Bezwaarschriftencommissie


