
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. 
30 april 2021
de Linge 14, 5691 HK (BOUWEN)
Dr. Berlagelaan 15, 5691 DA (BOUW-
EN)
02 mei 2021
Breeakkerstraat 27, 5691 TN (BOUW-
EN)
03 mei 2021
Ekkersrijt ongenummerd (Perceel 
B 2894) (BOUWEN)
Antoon van de Venstraat 6, 5691 CK 
(BOUWEN)
04 mei 2021
Juff erlaan (kavel F10) (BOUWEN)

05 mei 2021
Beverlaan 4, 5691 GA (BOUWEN)

Verleende omgevings-
vergunningen
03 mei 2021
Pyreneeenlaan 4, 5691 JB (BOUWEN)
Zandstraat 57, 5691 CD (BOUWEN)
De Kuilen 3, 5694 NM (BOUWEN)
04 mei 2021
Talmastraat 10, 5694 CV (BOUWEN)

Ingekomen gebruiksmelding
03 mei 2021
Ekkersrijt ongenummerd (Perceel 
B 2894) (MELDING BRANDVEILIG 
GEBRUIK)

Geaccepteerde gebruiks-
melding
03 mei 2021
Airbornestraat 3, 5691 CB (MELDING 
BRANDVEILIG GEBRUIK)

Ontwerpbestemmingsplan 
ter inzage
Ontwerpbestemmingsplan “Buitenge-
bied; Van den Elsenstraat ong.” ter 
inzage vanaf donderdag 13 mei 2021 
tot en met woensdag 23 juni 2021 
(NL.IMRO.0848.BP824BUITENGE-
BIED-ON01) 

Anterieure overeenkomst
Van der Elsenstraat ong. naast 54

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

Volg ons op facebook en twitter

Weet je een leuke naam voor het speelterrein 
achter de Plusmarkt? Stuur je naam dan naar 
jgr@sonenbreugel.nl. 

De wedstrijd loopt tot en met 21 mei 2021. 
Uit alle inzendingen zal de inti ti ati enemer voor deze 
naamwedstrijd, Shannon samen met een aantal 
leden van de Jeugdgemeenteraad de beste naam 
kiezen. 

Omdat de jonge eikenprocessierupsen zich vanaf 
nu ontwikkelen en zich tegoed doen aan eiken-
blad, is het zaak om de rups vooral in deze fase te 
bestrijden.

Dit doen we door de voedselbron van de rups met 
een biologisch bestrijdingsmiddel te bewerken, 
zodat de rups zich niet verder ontwikkelt in de vol-
gende fase van volgroeide rups met brandharen.

Het benevelen van eiken in de strijd tegen de ei-
kenprocessierups voeren we bij voorkeur in de late 
avond uit.  Het blad neemt ’s nachts het bestrij-
dingsmiddel goed op. Een bijkomend voordeel van 
de late avond is dat er dan weinig mensen op straat 
zijn die last van deze stof kunnen ondervinden. Het 
benevelen werkt opti maal in een droge periode 
zonder neerslag, omdat dan het middel langer aan 
de bladeren blijft  kleven.

Afgelopen maandag 10 mei 2021 en dinsdag 11 mei 
2021 heeft  de tractor met de benevelingsinstalla-
ti e twee routes gereden. Over ongeveer 10 dagen 

Op vrijdag 14 mei 2021 
tussen 09.00 en 13.00 uur  
is de Europalaan tussen de 
rotonde Genti aanlaan en 
de Röntgenlaan ti jdelijk af-
gesloten, i.v.m. werkzaam-
heden. Het verkeer wordt 
omgeleid met behulp van 
borden en verkeersregelaars. 

Naamwedstrijd speelterrein 
achter de Plusmarkt

Bestrijding eikenprocessierups

Werk in uitvoering: Europalaan

Afvalinzameling

Ophaalschema maandag 17 mei t/m 
vrijdag 21 mei 2021
• PMD-afval
• GFT-afval

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

Inhaaldagen Hemelvaart en Pinksteren
De GFT-ronde van donderdag 13 mei 2021, 
Hemelvaartsdag, wordt ingehaald op 
zaterdag 15 mei 2021.

De papierronde van donderdag 13 mei 2021 wordt 
ingehaald op vrijdag 14 mei 2021.

Alle rondes (GFT-, rest -en PMD-afval) van 
24 mei 2021, 2e Pinksterdag, worden ingehaald 
op zaterdag 22 mei 2021.

worden de beide routes nogmaals gereden.
Meer informati e over de bestrijding van de eiken-
processierups op www.sonenbreugel.nl (zoek op 
eikenprocessierups)


