
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.
16 september 2021 
Dopperlaan 8, 5691 GS (bouwen)
17 september 2021 
Nieuwstraat 70, 5691 AG (bouwen)
22 september 2021 
Ockhuizenweg 9, 5691 PJ (bouwen)

Verleende 
omgevingsvergunningen
20 september 2021 
Ekkersrijt 2066, 5692 BA (bouwen)
Honingbij 100, 5692 VE (bouwen)
22 september 2021 
Sonniuswijk 43 en 47, 5691 PD (bouwen)
Trompstraat 1, 5694 SJ (bouwen)
23 september 2021 
Wagenaarlaan 1, 5691 GP (bouwen)
24 september 2021 
Wagenaarlaan 10, 5691GP (bouwen)

Ingekomen gebruiksmelding
21 september 2021 
Nieuwstraat 70, 5691 AG (brandveilig 
gebruik)

Evenementenvergunning 
16 september 2021 
Centrum Son, Jaarmarkt op 3 oktober 
2021

Tijdelijke verkeersmaatregelen
16 september 2021 
Diverse straten centrum Son i.v.m. de 
Jaarmarkt op 3 oktober 2021

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

Denkt u mee over een naam voor ons nieuwe dorpshuis?  

Conceptvisie Duurzaam verwarmen

Werkzaamheden

Snelheidscontrole Bestseweg

U kunt meedenken over een nieuwe naam voor het 
dorpshuis. Hoe zou u willen dat het gebouw in de 
toekomst genoemd wordt? 
Stuur uw naamsuggestie vóór 1 oktober 2021 via 
de email naar ons toe, samen met de motivering 
waarom u dat een geschikte naam vindt.
 
Hoe doet u mee met de officiële prijsvraag voor 
deze naam?
• Bedenk een passende en pakkende naam 
•  Motiveer kort waarom u deze naam passend vindt 

(maximaal 5 regels)
•  Stuur uw suggestie met uw motivatie naar: 

prijsvraagdorpshuis@sonenbreugel.nl
•  Vermeld bij uw inzending uw naam en hoe wij u 

eventueel kunnen bereiken
• Stuur uw suggestie vóór 1 oktober 2021 
Met deelname geeft u automatisch toestemming 
om de ingezonden naam te gebruiken op uitingen 
van het dorpshuis

Op 22 september hebben we de conceptvisie 
gepresenteerd over de manier waarop we Son en 
Breugel duurzaam willen gaan verwarmen. 
Wij zijn erg benieuwd naar uw mening hierover.
 
U kunt de inwonersversie van de visie raadplegen 
via https://www.sonenbreugel.nl/aardgasvrij-
son-en-breugel. Hier kunt u ook de sessie van 
22 september terugkijken.

Het fietstunneltje 
naar Eindhoven bij 
de Meubelboulevard 
is van maandag 27 
september t/m vrijdag 8 oktober afgesloten i.v.m. 
werkzaamheden. 
Fietsers kunnen gebruiken maken van het viaduct 
Huizingalaan. 

Meer informatie over werkzaamheden in Son en 
Breugel: www.sonenbreugel.nl/werkzaamheden

Op dinsdag 21 september jl. 
is tussen 7.50 uur - 15.00 uur 
op de Bestseweg (max 80 km 
per uur) een snelheidscontrole 
uitgevoerd.

Tijdens de controle passeerden 
1913 voertuigen, waarvan er 8 te hard reden. 
De hoogst gemeten snelheid was 121 kilometer 
per uur.

Afvalinzameling
Ophaalschema maandag 4 oktober t/m 
vrijdag 8 oktober 2021

PMD-afval

GFT-afval

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

Volg ons op facebook en twitter 

Reactie geven
Uw reactie kunt u op 2 manieren versturen.
•  Op onze website kunt u een reactieformulier 

invullen
•  U kunt een uitgebreide inhoudelijke reactie 

sturen naar Duurzaam@sonenbreugel.nl.
U kunt uiterlijk tot 10 oktober reageren. Deze 
reacties worden daarna meegenomen bij de 
vaststelling van de visie door de gemeenteraad.

Procedure
De jury die bestaat uit de heer H. Werner, de 
heer P. Wijns, mevrouw J. Dijsselbloem, mevrouw 
A. Lombarts en burgemeester Hans Gaillard 
(voorzitter) beoordeelt de inzendingen en kiest één 
naam. Deze naam maken we aan het eind van de 
maand oktober bekend.

Om verwarring te voorkomen
‘Ons Son & Breugel’ heeft voorafgaand aan deze 
prijsvraag een eigen poll gedaan onder hun volgers 
en het resultaat daarvan aan de wethouder 
aangeboden. Dat resultaat nemen we op verzoek 
van de redactie van Ons Son & Breugel mee in ons 
proces. De bezoekers aan de Open Dag op 31 juli 
hebben ook een naamsuggestie kunnen inleveren. 

Tot 1 oktober 2021 kunnen nu ook lezers van 
andere media hun suggestie nog aanleveren.    


