
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.overheid.nl/berichten-over-
uw-buurt.nl vindt u informatie over uw 
buurt. U kunt ook gebruikmaken van 
de e-mailservice.

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.
04 december 2021 
Vlinderlaan 123, 5691 TZ (bouwen)
06 december 2021 
Sint Hubertuslaan 16, 5694 AS (bou-
wen)

Verleende omgevingsvergun-
ningen
06 december 2021 
Ekkersrijt 1005, 5692 AB (bouwen)
09 december 2021 
Van den Elsenstraat 54 A, 5694 NH 
(bouwen)

Melding Activiteitenbesluit 
Milieubeheer
Transportbedrijf P. van der Maat BV 
gelegen aan Ekkersrijt 7102, 5692 HC

Emigratie naar onbekend adres
De heer Doukas, geboren 10 juni 1994

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

Bosontwikkeling Sonse Bergen
Wandel mee op 22 december 2021

Bosgroep Zuid-Nederland, beheerder van 
onze bos- en natuurterreinen, organiseert op 
woensdagochtend 22 december 2021 een 
bosexcursie in de Sonse Bergen. De Bosgroep legt 
tijdens een boswandeling uit waar en waarom 
werkzaamheden in het bos worden uitgevoerd. 

Belangstellenden uit Son en Breugel zijn van 
harte uitgenodigd mee te lopen. In verband met 
coronaregels en maximale groepsgrootte vragen 
wij u zich (onder vermelding van aantal personen) 
uiterlijk 20 december 2021 aan te melden via 
postbus@bosgroepzuid.nl. 

Dunning
De Bosgroep werkt aan bosontwikkeling in het 
bosgebied tussen Son en A50 en in de Sonse Bergen 
en is bezig met een “dunning”. Bij een dunning 
verwijderen we bomen om de ontwikkeling 
van andere bomen mogelijk te maken. Door dit 
zorgvuldig te doen kan de bosbeheerder meerdere 
doelstellingen realiseren. De Sonse Bergen is een 
erg gevarieerd gebied. De dunning is hier gericht 
op het in stand houden ervan, het vergroten van 
de beleefbaarheid en het bevorderen van de 
biodiversiteit. Vanwege het intensieve gebruik door 
wandelaars en de fijnmazige padenstructuur is en 

blijft veiligheid ook een aandachtpunt in de Sonse 
Bergen. 

Meer informatie
•  Meer informatie over de bosontwikkeling op  

www.sonenbreugel.nl (wonen en leven/in uw 
buurt/bosontwikkeling). 

•  Informatie over de verzamelplaats en exacte 
aanvangstijd voor de excursie volgt na 
aanmelding. 

•  Vragen over de excursie of de werkzaamheden? 
Willem Aarts of Erik Ceelen van Bosgroep  
Zuid-Nederland staan u graag te woord.  
Dit kan telefonisch op (040) 20 66 360 en per 
e-mail met w.aarts@bosgroepen.nl of  
e.ceelen@bosgroepen.nl. 


