
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. 
23 juli 2021 
De Waterbloem, sectie C nr. 7385 
(BOUWEN)

27 juli 2021 
Van den Elsenstraat 54a, 5694 NH 
(BOUWEN)

Verleende omgevings-
vergunningen
28 juli 2021 
Antoon van de Venstraat 6, 5691 CK 
(BOUWEN)
29 juli 2021 
Airbornestraat 3, 5691 CB (BOUWEN)
30 juli 2021 
Nieuwstraat 36a, 5691 AD (BOUWEN)

Opschorten beslistermijn 
omgevingsvergunning
29juli 2021 
Sonniuswijk 43 en 47, 5691 PD 

Anterieure overeenkomst 
Planetenlaan - Eind ter inzage
V.o.f. Planetenlaan – Eind: nieuwbouw 
van 46 woningen in het gebied 
“Planetenlaan – Eind”.

APV aangepast
Op 22 juli 2021 heeft de gemeente-
raad de Verordening tot tweede 
wijziging van de Algemene plaatselijke 
verordening 2019 gemeente Son en 
Breugel vastgesteld. De verordening is 
te raadplegen op www.overheid.nl.

Ontwerpbesluit intrekking 
omgevingsvergunning ter inzage
Ockhuizenweg 18, 5691 PK
Ockhuizenweg 9, 5691 PJ

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

In de zomerperiode zijn de balies in het 
gemeentehuis gesloten op: 
•  Maandagmiddag en -avond 9, 16, 23 en                

30 augustus 2021 
•  Donderdagmiddag en -avond 12 en                          

26 augustus 2021 

Organiseert u of uw vereniging deze zomer  
jongerenkampen of groepsactiviteiten voor jon-
geren? 
Dan is het goed om te weten dat het 
Onderwijsteam van GGD Brabant-Zuidoost 
klaarstaat voor advies om deze activiteiten 
coronaproof te organiseren. Bij eventuele 
besmettingen zal het Onderwijsteam bovendien 

De LEV-groep organiseert deze zomer veel leuke 
activiteiten voor jongeren. 

Kijk op onze website voor een overzicht: 
www.sonenbreugel.nl/jeugd.

Coronaprotocollen voor organisatie jongerenactiviteiten

Gemeentepagina met vakantie

Jeugdactiviteiten in Son en Breugel

Zomersluiting balies

contact opnemen met de organisatie om de 
maatregelen te bespreken. 

Organisatoren kunnen bij vragen contact opnemen 
met het Onderwijsteam van GGD Brabant-Zuidoost 
via 088-0031 595. Het Onderwijsteam is maandag 
t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar en 
in het weekend van 09.00 tot 17.00 uur.


