
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. 
29 mei 2021 
Roerlaan 9, 5691 HG (BOUWEN)

Verleende omgevings-
vergunningen 
31 mei 2021 
Azielaan 16, 5691 LC (BOUWEN)
31 mei 2021 
Nieuwstraat 9a, 5691 AA (BOUWEN)
01 juni 2021 
Ekkersrijt 4611, 5692 DR (BOUWEN)
03 juni 2021 
Vliehors 9, 5691 ZX (BOUWEN)

Ingekomen sloopmelding
28 mei 2021 
Willemstraat 32, 5691 TR

Geaccepteerde sloop-
meldingen 
27 mei 2021 
Snijderstraat 12, 5694 BA
01 juni 2021 
Klaprooslaan 6, 5691 WL 
03 juni 2021 
Ranonkelstraat, Spireastraat en de 
Bontstraat (Complex 208)

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

KWS Infra startte eind mei het project herinrichting 
watergang Gentiaan project. De aannemer heeft 
ons laten weten dat de uitvoering wat vertraging 
oploopt.

Het goede nieuws is dat het rond de sloot wel goed 
zit met de biodiversiteit: verschillende vogelsoorten 
hebben in het gebied nesten gemaakt, eieren 
gelegd en brengen hun jongen er groot.
Het minder goede nieuws is, dat door de 
aanwezigheid van broedvogels de ecoloog het 
gebied nog niet vrij kan geven voor het opschonen 
van het terrein met groot grondverzet. 

Herinrichting watergang Gentiaan gaat na 15 juli verder

Tot 15 juli kunnen er slechts op zeer beperkte 
schaal werkzaamheden worden uitgevoerd in 
het gebied. Ze kunnen pas echt aan de slag als de 
vogels zijn gevlogen. De planning wordt aangepast 
en de aannemer stelt straks alles in het werk om 
het hele werk toch dit jaar af te ronden.   

Omdat er nu niet of nauwelijks gewerkt kan 
worden, zijn de bouwhekken op verschillende 
plaatsen weer open gezet, zodat het gebied de 
komende weken voor wandelaars en spelende 
kinderen beschikbaar is.


