Vraag op tijd uw reisdocument aan!
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 tijd 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.

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

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

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 informatie over het aanvragen van een
onderscheiding is te vinden op www.lintjes.nl

Stukken digitaal inzien

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’.

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te
bekijken op onze website.
Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Over de
gemeente, Gemeenteraad, Besluitenlijst gemeenteraad.
Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere
raadsvergaderingen.
Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen
met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon
491491, f.denhengst@sonenbreugel.nl

Afvalinzameling
Ophaalschema maandag 28 juni t/m
vrijdag 2 juli 2021
• PMD-afval
• GFT-afval

Tijdig lintje Koningsdag 2022 aanvragen

Bekendmakingen

Besluitenlijst raadsvergadering
17 juni 2021

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.
09 juni 2021
Nieuwstraat 36a, 5691 AD (BOUWEN)
10 juni 2021
Ekkersrijt 4018, 5692 DA (BOUWEN /
RECLAME)
11 juni 2021
Tijgerlaan 1, 5691 GE (BOUWEN)
13 juni 2021
Jufferlaan 124, 5692 WZ (BOUWEN)
16 juni 2021
Honingbij 100, 5692 VE (BOUWEN)
Hendrik Veenemanstraat 53, 5691 BA
(BOUWEN)
Pijperlaan 2, 5691 GL (BOUWEN)
Wagenaarlaan 1, 5691 GP (BOUWEN)

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

Enquête afvalverwijdering
We stappen over naar een andere afvalinzamelaar.
Geef uw mening geven over de invulling van de
tariefstijging via een online vragenlijst.
Ga naar: https://enquete.toponderzoek.com/sonenbreugel en vul anoniem de vragenlijst in.
Invullen kost u 5 minuten. Het onafhankelijk onderzoeksbureau Toponderzoek voert het
onderzoek uit.

Verleende omgevingsvergunningen

Activiteitenbesluit
Milieubeheer

16 juni 2021
Ekkersrijt ongenummerd / Science
Park Eindhoven ongenummerd en
Verlengde Huizingalaan ongenummerd – tijdelijk (10 jaar) plaatsen
reclame-displays (BOUWEN)
17 juni 2021
Dekkerstraat 7, 5694 AP (BOUWEN)

Ekkersrijt 2060A, 5692 BA: Besluit
gelijkwaardigheid en maatwerkvoorschriften

Geweigerde omgevingsvergunning met tijdelijke
instandhouding
16 juni 2021
de Kuilen ongenummerd – tijdelijk
(5 jaar) legaliseren opgerichte schuilhutten (BOUWEN)

Verlengen beslistermijn
omgevingsvergunning
15 juni 2021
Van Gentlaan 4, 5694 SC – plaatsen
tijdelijke units

Anterieure overeenkomst
10 juni 2021
anterieure exploitatieovereenkomst
Kanaaldijk Noord, sectie C,
nrs. 7378-7385 / Begoniastraat 13
woningen

Aanmeldnotitie vormvrije
m.e.r.
Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.
bestemmingsplan “Son Zuid;
Begoniastraat” ter inzage van 24 juni
t/m 04 augustus 2021

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

