
Op donderdag 25 maart vindt om 20:00 uur een 
themabijeenkomst plaats voor de raad met  be-
trekking tot het gesprek over de Omgevingswet; 
concept keuzedocument omgevingsvisie Son en 
Breugel. 

Gemeentenieuws

Deze bijeenkomst is openbaar en via de livestream 
htt ps://sonenbreugel.notubiz.nl live te volgen voor 
publiek en pers.

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

Dank aan alle toppers die de afgelopen weken en 
afgelopen zaterdag ti jdens de Opschoondag ons 
dorp schoner hebben gemaakt!

Wilt u uw wijk of straat blijvend schoon houden? 
Adopteer deze dan! 

Kijk voor info en aanmelden op  www.sonenbreu-
gelverbindt.nl/web/sonenbreugelschoon/inschrijf-
formulier. Geef aan met hoeveel mensen u aan de 
slag gaat en SonenBreugelverbindt zorgt ervoor 
dat u handschoenen, vuilniszakken, afvalgrijpers en 
hesjes ontvangt. 

Opschoondag: Dank jullie wel!

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. 
10 maart 2021
Pyreneeenlaan 4, 5691 JB (BOUWEN)
11 maart 2021
Talmastraat 10, 5694 CV (BOUWEN)
12 maart 2021
Piet Heinlaan 32, 5694 CC (BOUWEN)
De Kuilen 3, 5694 NM (BOUWEN)
Smaragdlibel 11 (kavel D24) (BOUWEN)
De Kuilen 3, 5694 NM (BOUWEN)
14 maart 2921
Zandstraat 57, 5691 CD (BOUWEN)

15 maart 2021
Sonniuswijk 45 - 47, 5691 PD –  wijzi-
gen eerder verleende vergunning 
(BOUWEN)
Buntlaan 4, 5691 WX (BOUWEN)
Nieuwstraat 28a, 5691 AC (BOUWEN)

Verleende omgevings-
vergunningen
16 maart 2021
Eindhovenseweg 23, 5691 NG – luifel 
(BOUWEN)
Eindhovenseweg 4,5691 NG – luifel 
(BOUWEN)
17 maart 2021
Breeakkerstraat 13 en 15, 5691 TN 
(BOUWEN)
18 maart 2021
Eindhovenseweg 23, 5691 NG - gevels 
(BOUWEN)
Eindhovenseweg 4, 5691 NG – gevels 
(BOUWEN)
19 maart 2021
Nieuwstraat 70, 5691 AG (KAPPEN)

Opschorten beslistermijn 
omgevingsvergunning 
16 Maart 2021 
Ekkersrijt 4503 - beslistermijn t/m 12 
april 2021 opgeschort

Ingekomen sloopmeldingen
10 maart 2021
Brouwerstraat 4, 5694 AW
Veerstraat 30, 5694 AC 
11 maart 2021
Korenbloemlaan 2, 5691 WV 
14 maart 2021
Zandstraat 57, 5691 CD 

Hebt u een afspraak bij de balies? 
Dan bent u van harte welkom in het vernieuwde 
gemeentehuis, Raadhuisplein 1.

Ook kunt u  PMD zakken, luierzakken, kroonringen 
en Ja/Nee – sti ckers weer ophalen bij het gemeen-
tehuis op Raadhuisplein 1 en niet langer meer bij 
De Vijverberg en het Combigebouw/ de Brandweer-
kazerne.

Uitslag verkiezingen

Een volledig overzicht van de resultaten van de 
verkiezingen in Son en Breugel vindt u op 
www.sonenbreugel.nl

Afvalinzameling

Ophaalschema  29 maart t/m 3 april 2021
• PMD-afval
• GFT-afval
• Rest-afval
• Papier

Inhaaldag GFT- en PMD-afval zaterdag 3 april 
(i.p.v. maandag 5 april).

Themabijeenkomst Omgevingsvisie Balies weer terug in het 
gemeentehuis

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te 
bekijken op www.sonenbreugel.nl (zoek op beslui-
tenlijst gemeenteraad). 
Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere 
raadsvergaderingen.

Besluitenlijst raadsvergadering 18 maart 2021

Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met 
onze raadsgriffi  er Frans den Hengst, telefoon 
491491, f.denhengst@sonenbreugel.nl Fotograaf: Giti  Entezami
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Fotograaf: Wil Feijen


