
•  Op dinsdag 2 maart 2021 tussen 13.15 uur en 
19.30 uur. Tijdens de controle passeerden 3256 
voertuigen, waarvan er bij 578 een snelheids-
overtreding werd geconstateerd. Hoogst gemeten 
snelheid: 76 km per uur.

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’.

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

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. 
20 maart 2021
de Kuilen ong., 5694 NM (BOUWEN)
25 maart 2021
Kanaalstraat 1, 5691 NA (BOUWEN)
26 maart 2021
de Kuilen 1, 5694 NM (BOUWEN) - 
bijgebouw met verblijfsruimte
de Kuilen 1, 5694 NM (BOUWEN) - 
bijgebouw
29 maart 2021
Ekkersrijt 4611, 5692 DR (BOUWEN)
30 maart 2021
Ekkersrijt 4089, 5692 DB (BOUWEN)
31 maart 2021
Azielaan 43, 5691 LA (BOUWEN)

Verleende omgevings-
vergunningen
29 maart 2021
Zebrakever ongenummerd / Bijenlaan 
(BOUWEN)
Beemdstraat 26, 5694 AK (BOUWEN)
31 maart 2021
Kerkplein 5, 5691 BB (BOUWEN)
30 maart 2021
Planetenlaan 2F, 5694 TP (BOUWEN)

Ingekomen sloopmeldingen
26 maart 2021
Lieshoutseweg 4, 5694 NN – asbestsa-
nering 
Lieshoutseweg 4, 5691 NN – slopen 
loods 

Geaccepteerde sloop-
meldingen
29 maart 2021
Veerstraat 30, 5694 AC 
Korenbloemlaan 2, 5691 WV 
30 maart 2021
Science Park Eindhoven 5008 a, 
5692 EA 

Zandstraat 57, 5691 CD 
1 april 2021
Kerkplein 5, 5691 BB 

Ingekomen gebruiksmelding 
25 maart 2021
Kanaalstraat 1, 5691 NA (MELDING 
BRANDVEILIG GEBRUIK)

Meldingen Acti viteitenbesluit 
Milieubeheer
Sonniuswijk 43, 5691 PD
Olen 13, 5694 NP
Driehoek 3, 5691 NE

Aanwijzingsbesluit
30 maart 2021
Besluit aanwijzen ti jdvak zonne-
panelenproject 

U kunt een jaar langer zonnepanelen aanschaff en 
via de gemeentelijke lening De Groene Zone. Wij 
zijn één van de 12 gemeenten die meedoen aan 
De Groene Zone. Woningeigenaren kunnen snel en 
gemakkelijk zonnepanelen laten plaatsen zonder 
eigen investering. In maximaal 15 jaar, tegen 
1,35% rente, lost u de lening maandelijks af bij de 
gemeente. De maandelijkse opbrengsten zijn vaak 
hoger dan de maandelijkse kosten van de lening. U 
kunt de lening ook in één keer of versneld afl ossen. 
Het regionale zonnepanelenproject liep tot april 
2021, maar is nu verlengd tot 1 april 2022.

“Vanwege de aanbestedingsregels is het de laatste 
keer dat we de regeling mogen verlengen. We 
gaan nu dus echt het laatste jaar in. Daarom doe ik 
een extra oproep aan bewoners die er gebruik van 

De afgelopen weken heeft  
de politi e weer verschillende 
snelheidscontroles uitge-
voerd.

Op de Bestseweg (max. 80 km per uur):
•  Op donderdag 25 februari 2021 tussen 9.30 uur 

en 12.00 uur. Tijdens de controle passeerden 595 
voertuigen, waarvan er bij 8 een snelheidsover-
treding werd geconstateerd. Hoogst gemeten 
snelheid: 92 km per uur.

•  Op maandag 1 maart 2021 tussen 8.10 uur en 
15.00 uur. Tijdens de controle passeerden 1355 
voertuigen, waarvan er bij 28 een snelheidsover-

willen maken; als u mee wilt doen, wacht dan niet 
te lang”, aldus duurzaamheidswethouder Paul van 
Liempd. 

Aanschaf zonnepanelen via De Groene Zone voor laatste keer verlengd tot april 2022

Geld besparen
In Son en Breugel zijn inmiddels 190 zonnepane-
leninstallati es (2.850 panelen) geplaatst door De 
Groene Zone. Dat levert per jaar samen zo’n 465 
ton CO2 besparing op. Om een beeld te geven: dat 
zijn 465 luchtballonnen met CO2. 
Met zonnepanelen bespaart u al vanaf de eerste 
maand geld: de opbrengst is namelijk hoger dan de 
maandelijkse afl ossing. Goed voor het milieu, en 
voor uw portemonnee.

Aanmelden
Tot 1 april 2022 kunt u een aanvraag indienen bij 
De Groene Zone. Daarna stopt het zonnepanelen-
project. Neem voor meer informati e of aanmelding 
contact op met www.degroenezone.nl, 
info@degroenezone.nl of 085-2083136.

Snelheidscontroles Planetenlaan en Bestseweg

treding werd geconstateerd. Hoogst gemeten 
snelheid: 112 km per uur.

•  Op donderdag 1 april 2021 tussen 10.30 uur en 
17.35 uur. Tijdens de controle passeerden 2152 
voertuigen, waarvan er bij 42 een snelheidsover-
treding werd geconstateerd. Hoogst gemeten 
snelheid: 120 km per uur.

Op de Planetenlaan (max. 50 km per uur):
•  Op maandag 1 maart 2021 tussen 12.15 uur en 

14.15 uur. Tijdens de controle passeerden 319 
voertuigen, waarvan er bij 93 een snelheidsover-
treding werd geconstateerd. Hoogst gemeten 
snelheid: 87 km per uur.

Werk in uitvoeringWerk in uitvoering

De Bontstraat is t/m 23 april 
afgesloten voor doorgaand 
verkeer i.v.m. 
asfalteringswerkzaamheden


