
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. 
12 mei 2021
Kloosterstraat 18, 5691 BZ (BOUWEN)
Poemalaan 1, 5691 GH (BOUWEN)
Science Park Eindhoven 5006 / 5008, 
5692 EA (BOUWEN)
14 mei 2021
Heemskerklaan 3, 5694 CN (BOUWEN)
15 mei 2021
Spireastraat 11, 5691 SJ (BOUWEN)
17 mei 2021
Peellaan 83, 5691 LK (BOUWEN)
Ekkersrijt 1013-1015, 5692 AB (BOU-
WEN / RECLAME)
19 mei 2021
Marijkestraat 23, 5691 TW (BOUWEN)

Verleende omgevings-
vergunningen
17 mei 2021
Smaragdlibel 11 (kavel D24) (BOUWEN)
18 mei 2021
van Goghstraat 9, 5691 DJ (BOUWEN)
19 mei 2021
de Kuilen 4F, 5694 NM (BOUWEN)

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning
19 Mei 2021
De Kuilen 1, 5694 NM (BOUWEN)
Bijenlaan 8, 5692 VB (BOUWEN)
20 Mei 2021
Ekkersrijt 4611, 5692 DR (BOUWEN)

Geaccepteerde sloopmelding
20 mei 2021
Beverlaan 4, 5691 JL 

Ingekomen gebruiksmelding
12 mei 2021
Science Park Eindhoven 5008 a, 5692 
EA (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

Verleende omgevings-
vergunning
W&K Handelsmij V.O.F. Ekkersrijt 
1007, 5692 AB: Omgevingsvergunning 
met beperkte milieutoets voor een in-
richti ng voor het ophalen en overslaan 
van schroot.

Melding Acti viteitenbesluit 
Milieubeheer
W&K Handelsmij V.O.F. Ekkersrijt 
1007, 5692 AB
Prestop Beheer BV Ekkersrijt 4611, 
5692 DR

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

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te 
bekijken op onze website.
Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Over 
de gemeente, Gemeenteraad, Besluitenlijst 
gemeenteraad. 

Op 2 juni vindt er een themabijeenkomst plaats 
voor raads- en burgerleden over de Omgevingswet. 
Deze bijeenkomst heeft  tot doel de “concept 

Besluitenlijst raadsvergadering 20 mei 2021

Openbare themabijeenkomst Omgevingswet

Afvalinzameling

Vraag op tijd uw reisdocument aan! 

Door de huidige 
versoepelingen 
wordt reizen naar 
het buitenland 
weer steeds beter 
mogelijk. 

Veel inwoners 
vragen dan ook nu weer reisdocumenten aan en 
dat betekent dat het druk is aan de balie in het 
gemeentehuis. Dat betekent dat het misschien wat 
langer duurt voordat u een afspraak hebt. Hou daar 
a.u.b. rekening mee. 

Check op ti jd de geldigheid van je reisdocument.
Hebt u een document aangevraagd? 
Dan duurt het nog eens 5 werkdagen voor het 
document binnen is.

Wilt u een afspraak maken bij de balie? 
Dat kan makkelijk en snel via onze website
www.sonenbreugel.nl.

Let op: Ook kinderen hebben een reisdocument 
nodig in het buitenland, dus zorg ook dat zij een 
geldig reisdocument in bezit hebben.

Meenemen naar afspraak
Zorg dat u de volgende zaken meeneemt naar uw 
afspraak:
•  Al uw oude reisdocument(en): paspoort en/of 

identi teitskaart, geldig of niet geldig
•  1 pasfoto, maximaal 6 maanden oud en die 

voldoet aan de eisen (deze zijn terug te vinden op 
onze website)

•  Bij kinderen jonger dan 12 (bij identi teitskaart) of 
jonger dan 18 (bij paspoort), moet de gezagheb-
bende ouders toestemming geven (dit kan via 
onze website).

Ophaalschema maandag 31 mei t/m 
vrijdag 4 juni 2021
• PMD-afval
• GFT-afval

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

Jaarlijkse KGA-ronde
U kunt KGA-afval op de volgende dagen en locati es 
bij de KGA-wagen inleveren:

Woensdag 2 juni
12.00 – 13.45 uur   Vuurvlinderlaan in de parkeer-

strook bij de speeltuin
14.00 – 16.00 uur   Aziëlaan ter hoogte van de 

nummers 50- 52
Donderdag 3 Juni
12.00 – 13.45 uur  Breugel, Sint Genovevastraat bij 

de kerk
14.00 – 16.00 uur  Asteroïdenlaan bij het winkel-

centrum

Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere 
raadsvergaderingen.
Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen 
met onze raadsgriffi  er Frans den Hengst, telefoon 
491491, f.denhengst@sonenbreugel.nl

ontwerpomgevingsvisie” te bespreken. De 
bijeenkomst is voor pers en publiek live te volgen 
via htt ps://sonenbreugel.notubiz.nl

Vrijdag 4 juni
12.00 – 13.45 uur   hoek Ganzenbloemlaan/Heri-

klaan
14.00 – 15.00 uur  Berlagelaan tussen nummer 8 

en 10 t.h.v. Paulus Pott erstraat
15.15 – 17.00 uur  17 Septemberplein bij de glas-

bakken

Wat kunt u inleveren bij de KGA-wagen?
•  Batt erijen, spaarlampen, TL-buizen, goot-

steenontstopper, lampenolie, petroleum of 
bestrijdingsmiddelen. Spullen uit het medicijn-
kastje, zoals medicijnen, kwikthermometers en 
injecti enaalden.

•  Afval van het klussen, zoals verf, lak, beits, ter-
penti ne, thinner, verfafb ijtmiddel, verfverdun-
ner, kwastreiniger, kwastontharder, wasbenzine, 
kwikschakelaars, fotofi xeer en -ontwikkelaar.

•  Etsvloeistoff en: salpeterzuur, zwavelzuur of 
zoutzuur. Afval van de auto zoals accu’s, ben-
zine, motorolie, afgewerkte olie, remolie en 
oliefi lters.


