
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. 
22 april 2021 
Raadhuisplein 1, 5691 AL - plaatsen 
25 reclame displays aan lantaarnpalen 
(BOUWEN) 
23 april 2021 
Stakenburgstraat 2, 5694 NB (BOUW-
EN)
26 april 2021 
Dekkerstraat 7, 5694 AP (BOUWEN)

Intrekken aanvraag 
omgevingsvergunning
22 april 2021   
Ekkersrijt 4503a, 5692 DN (HANDELEN 
IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE 
ORDENING)

Verleende omgevings-
vergunningen
28 april 2021 
Nieuwstraat 70, 5691 AG (WERK OF 
WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)
Keske 5 / Broekstraat tot aan de beek 
5694 NJ (KAPPEN)

Ingekomen sloopmeldingen 
21 april 2021 
Houtens 19, 5691 NX
24 april 2021 
Beverlaan 4, 5691 GA

Geaccepteerde sloopmeldingen
23 april 2021  
Veerstraat 50, 5694 AD 
29 april 2021  
Houtens 19, 5691 NX 

Geaccepteerde gebruiks-
melding
21 april 2021 
Kanaalstraat 1, 5691 NA (MELDING 
BRANDVEILIG GEBRUIK)

Terrasvergunning
3 mei 2021 
L`uva Wijnen, Raadhuisplein 5

Melding Acti viteitenbesluit
Van den Elsenstraat 56, 5694 NH

Uitgebreide procedure Wabo
Verleende vergunning: Ekkersrijt 1301, 
5692 AJ

Beleidsregels Tonk
Op 28 april 2021 hebben burge-
meester en wethouders de ‘Be-
leidsregels Tijdelijke ondersteuning 
noodzakelijke kosten (Tonk) versie 2 
(2021) gemeente Son en Breugel’ vast-
gesteld.

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

Volg ons op facebook en twitter

Elk jaar ontvangen enkele inwoners van Son en 
Breugel ter gelegenheid van Koningsdag een 
Koninklijke onderscheiding. De aanvraag voor de 
onderscheiding loopt via de burgemeester. Iedereen 
kan één of meerdere personen voordragen. 

De voorstellen voor een onderscheiding voor 
Koningsdag 2022 moeten uiterlijk vóór 15 juli 2021 
bij de gemeente zijn ingediend. 

Wanneer u een persoon wilt voordragen, verzoeken 
wij u eerst contact op te nemen met de heer Frans 
den Hengst, tel.: 0499-491491.

Algemene informati e over het aanvragen van een 
onderscheiding is te vinden op www.lintjes.nl 

De energietransiti e gaat ons allemaal aan: 
inwoners, ondernemers en overheden.

Metropool Regio Eindhoven (MRE) werkt aan 
een regionale energiestrategie (RES). Als onder-
deel hiervan is er een milieueff ectrapport (MER) 
opgesteld. Hierin worden de milieugevolgen van 
de opwekking van elektriciteit met grootschalige 
zonne- en windparken op een objecti eve manier in 
kaart gebracht. 

Op deze manier zorgt de regio dat het milieubelang 
een volwaardige rol speelt in de besluitvorming. 

Vorig jaar september heeft  de Jeugdgemeenteraad 
het opnieuw ingerichte speelterrein achter de 
Plusmarkt geopend. Inmiddels maken veel kinderen 
gebruik van het speelterrein. 

Online bijeenkomst over de milieueff ecten van grootschalige 
zonne- en windparken!

Naamwedstrijd speelterrein achter de Plusmarkt

Laat u online informeren op 19 mei 2021
Op 19 mei 2021 van 19.00 uur tot 21.00 uur vindt 
een online-bijeenkomst plaats via Microsoft  Teams. 
Benieuwd naar hoe het MER is opgezet en uitge-
voerd? Wilt u meer weten over de onderzoekspro-
cedure en welke aspecten er zijn meegenomen? 
Schrijf u dan in voor deze online bijeenkomst. Voor 
meer informati e over het programma en inschrij-
ving, ga naar htt ps://energieregiomre.nl/agenda

Het MER ligt van 3 mei tot 14 juni ter inzage. U 
kunt de offi  ciële publicati e vinden op: htt ps://www.
brabant.nl/actueel/ter-inzages.

Onlangs heeft  Burgemeester Gaillard een brief 
ontvangen van Shannon Bijl (10 jaar) uit Son en 
Breugel. Shannon gaf aan dat hij heel graag samen 
met zijn vriendjes en vriendinnetjes in de speeltuin 
speelt, maar dat de speeltuin geen naam heeft . Dat 
is niet handig, want hij kan zo niet goed uitleggen 
waar zijn vriendjes of vriendinnetjes naar toe moe-
ten komen. Shannon heeft  daarom gevraagd of er 
een naamwedstrijd kan worden georganiseerd. De 
leden van de Jeugdgemeenteraad hebben hier mee 
ingestemd. 

Weet je een leuke naam voor het speelterrein? 
Deze kun je sturen naar jgr@sonenbreugel.nl. De 
wedstrijd loopt tot en met 21 mei 2021. Uit alle 
inzendingen zal Shannon samen met een aantal 
leden van de Jeugdgemeenteraad de beste naam 
kiezen. 

Tijdig lintje Koningsdag 2022 
aanvragen


