
De subsidie voor het afk oppelen van regenwater 
wordt verdubbeld voor de eerste 260 inwoners van 
Son en Breugel die in 2021 afk oppelen. Als inwo-
ners het regenwater, dat op hun perceel valt, van 
het riool afk oppelen (achter- en zijkant) ontvan-
gen zij een subsidie van €300,- van de gemeente. 
Waterschap de Dommel verdubbelt dit bedrag 
voor de eerste 260 huishoudens. Zij ontvangen dus 
€600,- subsidie in totaal. Daarnaast ontvangen deze 
inwoners tot 2029 nog eens €50,- korti ng per jaar 
op de rioolbelasti ng als het gehele perceel is afge-
koppeld. Dit wil zeggen dat ook het regenwater dat 
aan de voorzijde van de woning valt, bijvoorbeeld 
op de oprit of op het tuinpad, dan niet in het riool 
terecht komt.

108 huishoudens afgekoppeld
Onze gemeente telt ruim 7.000 huishoudens. In 
2020 zijn 108 huishoudens van het riool afgekop-
peld. Dat is een mooi aantal ondanks de beper-
kingen die corona met zich meebracht. In een 
gemiddeld jaar valt er 744 mm neerslag in de 
gemeente Son en Breugel. Door het afk oppelen van 
het regenwater worden er miljoenen liters regen-
water niet afgevoerd naar het riool, maar zakken in 
de grond. 

Gemeentenieuws

“Dat is een mooie prestati e, maar we willen dat 
nog meer inwoners hun huis afk oppelen. Met de 
subsidie en korti ng op de rioolbelasti ng hopen we 
nog meer inwoners enthousiast te krijgen. In 2021 
streven we naar het afk oppelen van 500 huizen. 
Doet u mee?”, aldus wethouder Jan Boersma.

Grati s advies
“Afk oppelen lijkt soms best spannend en moeilijk, 
maar vaak is het dat niet. Soms kan het eenvou-
dig door de regenpijp door te zagen en het water 
op te vangen of de grond in te laten lopen. Maar 
soms is er meer voor nodig”, aldus watercoach Pe 
Smolders. 

Onze watercoaches komen kosteloos naar u toe 
voor persoonlijk advies en zoeken naar de beste 
oplossing voor uw situati e. Omdat de coaches het 
advies buiten geven, kan het ondanks de maatrege-
len gewoon doorgaan. 

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’.

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. 
16 februari 2021
Europalaan (rondom de vijver) – even-
ement samenloop voor hoop 2022 
(AFWIJKEN)
Brouwerstraat 18, 5694 AW (BOUWEN)
Nijnselseweg 13, 5694 SN (BOUWEN)
17 februari 2021
Planetenlaan 2f, 5694 TP (BOUWEN)

Verleende omgevingsvergun-
ningen
15 februari 2021
Keizerlibel 11 (kavel E01) – oprichten 
van een woonhuis (BOUWEN)
16 februari 2021 
Zij-erf Dopperlaan 7 5691 GS (KAPPEN)
Achtererf H.Veenemanstraat 51 
5691 BA (KAPPEN)
zij-erf H. Veenemanstraat 53 5691 BA 
(KAPPEN)

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning
15 februari 2021
Science Park Eindhoven 
ongenummerd 
(voormalig 5055/5057) 

Geaccepteerde sloopmeldingen 
18 februari 2021        
Jasmijnstraat 2, 5691 SE 
Markt 1, 5691 AR  
Kerkplein 5a, 5691 BB 

Geaccepteerde gebruiksmelding 
17 februari 2021
Raadhuisplein 1, 5691 AL – gebruiks-
melding gemeentehuis Son en Breugel

Omgevingsvergunningsvrij 
project
15 februari 2021               
Crocusstraat 8, 5691 TC (BOUWEN)

Sonenbreugelverbindt
Wij werken samen met SonenBreugelverbindt. Zij 
informeren, inspireren en enthousiasmeren inwo-
ners ook om af te koppelen. Ze sti muleren straten en 
wijken om samen af te koppelen. Zij en de watercoa-
ches begeleiden en adviseren inwoners hoe zij dit 
het beste kunnen doen. 

Wilt u dit ook samen met de straat/wijk doen? 
Neem dan contact op met SonenBreugelverbindt via 
mail info@sonenbreugelverbindt.nl.

Wat we doen is groen!

Meer informati e en ti ps over duurzame maatregelen 
en oplossingen?
Check sonenbreugel.nl/duurzaamheid.

Daar vindt u o.a. informati e over laadpalen, zonne-
panelen en de waardebonnen voor energiebespa-
rende middelen.

Eerste 260 inwoners ontvangen dit jaar dubbele 
subsidie bij afkoppelen riool

Voor meer informati e kijk op
 www.sonenbreugel.nl/afk oppelen of mail 

naar watercoach@sonenbreugel.nl

Volg ons op facebook en twitter


