
Donderdag 29 april 2021, 20.00 uur.

Agenda
•  Mededeling over het besluit van de gemeente-

raad m.b.t. het vaststellen van de aanbeveling 
inzake herbenoeming burgemeester

•  Benoeming accountant Son en Breugel
•  Verlenging ontheffi  ng vereiste ingezetenschap 

wethouder

De voetgangersbrug over de Dommel bij Vroon-
hoven is al enige ti jd afgesloten. Door het wassende 
water van de Dommel is het bruggenhoofd aan 
de Breugelse kant van de brug deels onderspoeld. 
Afgelopen week is er onderzoek uitgevoerd naar de 
ontstane schade. Het betreff ende landhoofd is dus-
danig onderspoeld, dat er een reële kans bestaat 
dat deze verder kan inzakken. 

We hebben Ingenieursbureau Tauw BV gevraagd 
een plan op te stellen voor een ti jdelijke oplossing 
om het landhoofd te stabiliseren, zodat de brug zo 
snel als mogelijk weer veilig gebruikt kan worden. 
Het dringende advies is om de brug nu niet te 
gebruiken, want er bestaat een reëel gevaar dat het 
landhoofd kan inzakken.

Gemeentenieuws

•  Rapport rekenkamercommissie 2020 Meldingen 
Openbare Ruimte (MOR)

Online vergaderen en inspreken
De vergadering vindt digitaal plaats en is voor pers 
en publiek live te volgen via 
htt ps://sonenbreugel.notubiz.nl
Wilt u inspreken? Meldt u dan minimaal 24 uur 
vóór de start van de vergadering aan via 
griffi  e@sonenbreugel.nl Inspreken kan mondeling 
ti jdens de vergadering, maar u kunt uw 
inspraakreacti e ook schrift elijk indienen. 

Meer informati e
Kijk voor meer informati e over de complete agenda 
en de stukken op www.sonenbreugel.nl zoek op 
Gemeenteraad en/of Vergaderkalender.

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

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. 
08 april 2021
Airbornestraat 1, 5691 CB (BOUWEN)
14 april 2021
Smaragdlibel, kavel E07 (BOUWEN)

Opschorten beslistermijn 
omgevingsvergunning
Ekkersrijt 4503a: de beslistermijn is 
t/m 26 april 2021 opgeschort. 

Verleende omgevings-
vergunningen 
08 april 2021
Heistraat 14a en b, 5691 CA 
(BOUWEN)

Europalaan, Dudokstraat en 
Rembrandtstraat – Samenloop 2022 
(HANDELEN IN STRIJD MET REGELS 
RUIMTELIJKE ORDENING)
12 april 2021
Weegschaallaan 14, 5694 VJ 
(BOUWEN)
Wagenaarlaan 3  5691 GP (KAPPEN)
Boslaan 50 CX (KAPPEN)
Wagenaarlaan 5 5691 GP (KAPPEN)
Beverlaan 4 5691 GA (KAPPEN
13 april 2021
Piet Heinlaan 32, 5694 CC (BOUWEN)
14 april 2021
Juff erlaan 62 (kavel G1) (BOUWEN)

Ingekomen sloopmeldingen 
08 april 2021
de Bontstraat 56, 5691 SX 
12 april 2021
Brouwerstraat 18, 5694 AW 

Geaccepteerde sloopmelding
16 april 2021
Lupinelaan 1, 5691 WC 

Ingekomen gebruiksmelding
13 april 2021
Airbornestraat 1, 5691 CB (MELDING 
BRANDVEILIG GEBRUIK)

Melding Acti viteitenbesluit
Heistraat 14 b, 5691 CA 

Subsidieregeling coronasteun
6 april 2021 Burgemeester 
en wethouders hebben de 
‘Subsidieregeling coronasteun 
maatschappelijke organisati es 2021’ 
vastgesteld. 

Openbare raadsvergadering

Instabiel bruggenhoofd bij brug Vroonhoven

Vacature

Afvalinzameling

Ophaalschema 24 april t/m 30 april 2021
• PMD-afval
• GFT-afval
• rest-afval
• papier

Inhaaldag Koningsdag
De inhaalrondes voor dinsdag 27 april 2021 worden 
op zaterdag 24 april 2021 gereden.

Afval niet opgehaald? 
Bel dan naar afvalinzamelaar Baetsen via 
088-233200.

Wij zijn op zoek naar een 

Senior adviseur communicatie

Meer informati e over deze vacature vindt u op 
www.werkeninzuidoostbrabant.nl

Vervolgens zal het ingenieursbureau een engi-
neeringstraject opstarten om de geconstateerde 
gebreken structureel op te lossen. Hiervoor dient 
een nieuw proces voor een omgevingsvergunning 
doorlopen te worden. Zodra dit gereed is kunnen 
we een ti jdsplanning maken voor de fysieke werk-
zaamheden aan de brug.


