
Besluitenlijst raadsvergadering 
4 februari 2021

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te be-
kijken op www.sonenbreugel.nl (zoek op besluiten-
lijst gemeenteraad).
Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met 
onze raadsgriffi  er Frans den Hengst, telefoon 
491491, f.denhengst@sonenbreugel.nl

Afvalinzameling

Ophaalschema 15 februari t/m 19 februari 2021.
• PMD-afval
• GFT-afval
• Papier

•  Gemeentehuis, Raadhuisplein 1
•  Parkeerterrein Vlielandlaan/Texellaan

Boven de 70: stemmen per brief
Kiezers van 70 jaar of ouder kunnen stemmen per 
brief. Bent u 70 jaar of ouder? Dan ontvangt u per-
soonlijk informati e over het stemmen per brief.

Op de website htt p://verkiezingen.sonenbreugel.nl 
vindt u nog meer informati e over de verkiezingen. 
De link naar deze site vindt u ook op de homepagina 
van www.sonenbreugel.nl 

Gemeentenieuws

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

Aangevraagde omgevings-
vergunningen
NB Aangevraagde vergunningen 
liggen niet ter inzage. 
29 januari 2021 
Glanslibel 13, 5692 WR (BOUWEN)
29 januari 2021 
Saturnusstraat 1, 5694 TH (BOUWEN)
29 januari 2021 
Heistraat 14 b en 14 a, 5691 CA 
(BOUWEN / RECLAME) 
01 februari 2021 
Sonseheide (BOUWEN)
02 februari 2021 
Breeakkerstraat 33, 5691 TN (BOU-
WEN)

Verleende omgevings-
vergunningen 
01 februari 2021 
Zadellibel 1 (kavel FG07) (BOUWEN)
02 februari 2021 
Oeverlibel 6 (kavel FG08) (BOUWEN)

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning
Nieuwstraat 70 (KAPPEN)

Ingetrokken omgevings-
vergunning
04 februari 2021 
Sonniuswijk 43  en 47, 5691 PD 
(BOUWEN)

Geaccepteerde sloopmeldin-
gen
1 februari 2021   
Beatrixstraat 16, 5691 TS 

2 februari 2021 
Hooijdonk 3, 5694 PA 

Bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan “Herziening 
bepaling wonen 2019” is met ingang 
van 29 oktober 2020 onherroepelijk 
geworden. Het plan is te raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl 

Bekendmakingen verkiezingen
• Verplichti ng werkgever
• Stemmen bij volmacht
•  Stemmen voor Nederlanders die in 

het buitenland wonen
•  Inlichti ngen over de registrati e als 

kiezer
•  Stemmen met een kiezerspas
•  Adressen stembureaus

Volg ons op facebook en twitter

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’.

Sneeuw en ijs 

De sneeuw zorgt voor mooie beelden en ook voor 
veel sneeuwpret bij jong en oud. Helaas zorgt de 
sneeuw en de lage temperaturen ook voor overlast. 
De gladheidsbestrijders doen hun uiterste best om 
de overlast te beperken. 
Meer informati e over gladheidsbestrijding vindt u 
www.sonenbreugel.nl /gladheidsbestrijding

Wat kunt u zelf doen bij sneeuw en gladheid?
Veeg de stoep voor uw huis, appartementen-
complex of winkel en strooi daarna (keuken)zout 
of zand. Help elkaar! Bent u zelf minder mobiel? 
Vraag hulp aan uw buren. Hebt u buren die niet 
kunnen sneeuwschuiven? Bied uw hulp aan. Zo 
doen we het samen. 

Enkele ti ps:
•  Sneeuw kunt u het beste vegen als die vers          

gevallen is.
•  Veeg zoveel mogelijk sneeuw naar een plek waar 

er niemand last van heeft .
•  Houd de goot of rioolputt en sneeuwvrij.
•  Denk aan het milieu en strooi niet meer zout dan 

nodig is. (een handje zout per m2 is voldoende).
•   Het zout werkt direct; het resultaat is zichtbaar 

na 10 minuten
•  Strooi zo min mogelijk zout in de buurt van plan-

ten en bomen.

Landelijke verkiezingen voor de 
Tweede Kamer

Op 17 Maart 2021 zijn de landelijke verkiezingen 
voor de Tweede Kamer. Vanwege de Coronapan-
demie verlopen deze verkiezingen anders dan u 
gewend bent. 

Stembureau’s
De stembureaus zijn dit jaar deels op andere loca-
ti es gevesti gd: 
• Gemeentehuis, Raadhuisplein 1
• Braecklant, Amerikalaan 2
• De Zwaan, Markt 9
•  Feestcafé De Bongerd, Asteroïdenlaan 2a (2 

stembureaus)
•  Combigebouw (brandweerkazerne), Rooijseweg 1
•  Hotel Restaurant La Sonnerie, Nieuwstraat 45
•  Parkeerterrein Vlielandlaan/Texellaan

Meer dagen stemmen
U kunt deze keer op 3 dagen stemmen: op 15, 16 
en 17 maart. 
Op 15 en 16 maart kunt u alleen stemmen bij de 
volgende stembureaus:


