
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. 

Bestemmingsplan
Bestemmingsplan “Son Zuid; 
Begoniastraat” is vastgesteld op 22 juli 
2021. Het bestemmingsplan met 
bijbehorende stukken ligt vanaf don-
derdag 9 september 2021 tot en met 
woensdag 20 oktober 2021 voor een 
ieder ter inzage in het gemeentehuis. 
(NL.IMRO.0848.BP154SONZUID-VA02).

Verleende omgevings-
vergunningen
2 september 2021 
Tijgerlaan 1, 5691 GE (kappen)
Karekietlaan 2, 5691 VS (kappen)

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

Kandidaten gezocht voor de Vrijwilligerspenning

Aanmelden vóór 15 oktober 

Elk jaar wordt de Vrijwilligerspenning van de 
gemeente Son en Breugel aan iemand toegekend als 
blijk van waardering. 
Dat gebeurt rondom de jaarwisseling en bij de 
tweejaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst.

Zowel inwoners als niet-inwoners die zich 
belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor 
de gemeenschap komen in aanmerking voor de 
penning.

Afvalinzameling
Ophaalschema maandag 13 september t/m 
vrijdag 17 september 2021

PMD-afval

GFT-afval

Restafval

Papier

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

Als u iemand kent die hieraan voldoet en u vindt 
dat hij of zij in het zonnetje gezet mag worden, 
laat het ons weten. Daarbij graag zo duidelijk 
mogelijk aangeven welke activiteiten uw kandidaat 
verricht of heeft verricht, gedurende welke 
periode en hoeveel tijd daarmee gemoeid is.

Aanmelden kan schriftelijk, per email of 
mondeling bij de heer Frans den Hengst, telefoon 
491491, email: f.denhengst@sonenbreugel.nl. 
Voor nadere informatie kunt u ook bij hem 
terecht.  Aanmelden kan tot 15 oktober 2021.


