
Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een 
overzicht van de bekendmakingen 
aan. De volledige informatie 
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 informatie 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. 
17 juni 2021 
Ekkersrijt 1301, 5692 AJ (BOUWEN)
Betuwepad 12, 5691 LN (BOUWEN)
18 juni 2021 
Nieuwstraat 28a, 5691 AC (BOUWEN)

Verleende omgevings-
vergunningen 
22 juni 2021 
Veluwepad, Twentepad en Oderlaan 
ongenummerd: 3 bruggen (BOUWEN)
Bijenlaan 8, 5692 VB (BOUWEN)
23 juni 2021 
Breeakkerstraat 27, 5691 TN (BOUW-
EN)
Verwerstraat 4, 5694 AZ (BOUWEN)

Omgevingsvergunning met 
tijdelijke instandhouding 
21 juni 2021 
Stakenburgstraat ongenummerd 
(BOUWEN)
23 juni 2021  
Nieuwstraat 70, 5691 AG (BOUWEN)

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning
25 juni 2021 
Antoon v.d. Venstraat 6, 5691 CK 

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

Wilt u meer weten over het gemeentebestuur?
Wat doet de gemeente? Welke plek heeft de 
gemeente in het bestuur van Nederland? Hoe werkt 
de besluitvorming binnen de gemeente? Wat doet 
een raadslid?

Op deze vragen – en meer! – krijgen deelnemers 
aan de cursus antwoord. Ook is er een training 
debatteren en zijn er ontmoetingen met politici en 
bestuurders. Zo krijgen deelnemers ervaring uit de 
praktijk mee en trainen ze nuttige vaardigheden. 
Tot slot wonen alle deelnemers een vergadering van 
de gemeenteraad bij.

Actief in de politiek!
De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil 
weten over het gemeentebestuur. 

De brug bij Hooijdonk is t/m vrijdag 2 juli 
afgesloten. Rijkswaterstaat voert dan onderhoud uit 
aan het brugdek. Ook hulpdiensten en lijndiensten 
hebben in deze periode geen doorgang.

Vrijdag 2 juli t/m donderdag 15 juli is de brug weer 
te gebruiken voor het verkeer, maar geldt een 
snelheidsbeperking. Dan wordt het schilderwerk 
aan de zijkant van de brug vanaf het water 
bijgewerkt. De snelheidsbeperking wordt ingesteld 
met het oog op de veiligheid van de schilders en 
om de brug minder te laten trillen tijdens het 
schilderen.

Omleidingsroute via de burg Stad van Gerwen of via 
de Sonse brug. 

Wilt u informatie over (weg)
werkzaamheden in Son en 
Breugel?

Kijkt u dan op onze website 
bij wonen en leven / 
in uw buurt / werkzaamheden of zoek op 
werkzaamheden!

Gratis cursus Politiek Actief voor de gemeente

Brug Hooijdonk tijdelijk afgesloten

Werkzaamheden in uw buurt!

Afvalinzameling

Ophaalschema maandag 5 juli t/m 
vrijdag 9 juli 2021
• PMD-afval
• GFT-afval
• Papier

Afval niet opgehaald? 
Bel dan naar afvalinzamelaar Baetsen via 
0880-233200.

Ook is de cursus zeer geschikt voor iedereen 
die misschien interesse heeft om politiek actief 
te worden, maar nog niet precies weet wat de 
mogelijkheden zijn. 
De cursus start op dinsdag 21 september en 
bestaat uit 5 bijeenkomsten. 
Meedoen is gratis en aanmelden kan via 
www.sonenbreugel.nl/cursus-politiek-actief

Woensdag 7 juli 2021, aanvang 20.00 uur.

Agenda:
• Jaarverslag en jaarrekening 2020
• Eerste bestuursrapportage 2021
• Kadernota 2021

De vergadering is voor pers en publiek te volgen via 
https://sonenbreugel.notubiz.nl 
Daar vindt u ook de complete agenda, tijden en 
vergaderstukken.

Openbare raadsvergadering 7 juli


