
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 omgevings-
vergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen 
niet ter inzage.
14 september 2021 
Veerstraat 20, 5694 AC (BOUWEN)

Verleende omgevings-
vergunningen
14 september 2021  
Ekkersrijt 4018, 5692 DA (BOUWEN)

Ontwerpbestemmingsplan 
ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan 
“Breugel; Keske ong.” ligt ter inzage van 
23 september t/m  3 november 2021 
(NL.IMRO.0848.BP406BREUGEL-ON01).

Anterieure overeenkomst
Van der Elsenstraat ong. achter 28, 
naast Keske 1

Intrekken omgevingsvergunning
Ockhuizenweg 9, 5691 PJ
Ockhuizenweg 18, 5691 PK
 

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

Denkt u mee over een naam voor ons nieuwe dorpshuis?  

Gemeente in gesprek met inwoners 
over aardgasvrije toekomst

U kunt uw mening geven over een nieuwe naam 
voor dit gebouw. 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 voorstel 

(maximaal 5 regels)

Woensdagavond 22 september 2021 vindt de 
derde digitale informatiesessie “Aardgasvrij Son en 
Breugel” plaats van 19:30 – 21:00. 
Tijdens deze informatiesessie wordt de concept 
transitievisie met u gedeeld. Ook wordt er uitleg 
gegeven over de “Storymap” die na deze sessie ook 
beschikbaar komt. In deze interactieve kaart vindt 
u alle informatie over de warmtetransitie in Son 
en Breugel.U heeft vanaf 22 september tot en met 
10 oktober de mogelijkheid om hier digitaal op te 
reageren. De link van de storymap is terug te vinden 
op onze gemeentewebsite.

Geïnteresseerd? 
U kunt zich nog aanmelden tot en met woensdag 
22 september 18:00 uur door een mail te sturen 
naar duurzaam@sonenbreugel.nl.

Stuur deze naam met uw motivatie naar: 
prijsvraagdorpshuis@sonenbreugel.nl
•  Vermeldt bij uw inzending uw naam en hoe wij u 

eventueel kunnen bereiken
• Inzenden reactie vóór 1 oktober 2021 

Om verwarring te voorkomen: De website ‘Ons Son 
& Breugel’ heeft voorafgaand aan deze procedure 
een eigen poll gedaan onder hun bezoekers en het 
resultaat daarvan aan de wethouder aangeboden. 
Dat resultaat wordt op verzoek van de redactie van 
Ons Son & Breugel in het proces meegenomen. 

De bezoekers aan de Open Dag op 31 juli hebben 
daarna ook een naamsuggestie kunnen inleveren. 
Tot 1 oktober 2021 kunnen ook lezers van andere 
media hun suggestie nog aanleveren.    
Een jury onder voorzitterschap van burgemeester 
Hans Gaillard zal de inzendingen beoordelen en één 
naam kiezen. Deze naam wordt in de loop van de 
maand oktober bekend gemaakt.


