
Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende 
onderwerpen aan bod:

Beeldvormend
• Implementatie Omgevingswet – sessie 1

Oordeelsvormend
• Grondexploitatie Centrum Son – sessie 2

Tijdens een beeldvormende sessie heeft u de 
mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek. 

Gemeentenieuws

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

Politieke Avond - donderdag 8 december 2022 

Bezwaarschriftencommissie

Agenda hoorzitting 12 december 2022
De bezwaarschriftencommissie houdt regelmatig 
hoorzittingen. De eerstvolgende vergadering is op 
12 december 2022 en de agenda staat op 
www.sonenbreugel.nl (zoek op hoorzittingen).

Wilt u de hoorzitting bijwonen?
Meld u dan aan door contact op te nemen via het 
algemene nummer 0499 491 491 of een e-mail 
te sturen naar bezwaarschriftencommissie@
sonenbreugel.nl.

Bekendmakingen
Wij bieden op deze pagina een 
overzicht van de bekendmakingen 
aan. De volledige informatie 
vindt u op overheid.nl 
bekendmakingen.

Donkere Dagen offensief

Inbrekers grijpen de donkere herfst- en winter-
maanden aan om vaker hun slag te slaan. In het 
donker zijn zij minder zichtbaar en kunnen zij 
gemakkelijker hun gang gaan dan bijvoorbeeld in 
de zomer.

Prevetietips?
Wat kunt u zelf doen om inbraak te voorkomen:
•  Geef uw woning een bewoonde indruk. Gebruik 

tijdschakelaars en bewegingssensoren.

Afvalinzameling
In de week van maandag 12 december t/m 
vrijdag 16 december 2022 worden de volgende 
afvalstromen ingezameld:

PMD

GFT

Afval niet opgehaald? 
Neem dan contact op met afvalinzamelaar 
Blink via 0800-0492 of 
klantenservice@mijnblink.nl

•  Sluit ramen en deuren en doe alles op slot. Ook 
als u alleen even boodschappen gaat doen of de 
hond uit gaat laten.

•  Laat sleutels nooit aan de binnenkant van de 
deur zitten.

• Leg waardevolle spullen uit het zicht.
•  Start een buurtpreventiegroep in uw buurt, 

bijvoorbeeld via Whatsapp.
•  Weekendje weg? Licht de buren in, zodat zij een 

oogje in het zeil kunnen houden.
•  Bel direct 112 bij verdachte situaties. De politie 

komt liever te vaak dan te laat. Snel alarm slaan, 
betekent een grotere kans om de inbrekers te 
pakken.

•  Tot slot: wacht niet totdat u zelf slachtoffer 
wordt, maar zorg preventief voor goed hang-
en-sluitwerk. Bewoners met dit keurmerk 
hebben tot 80% minder kans op een inbraak. 
Verschillende inboedelverzekeringen geven 
korting als uw huis PKVW-gecertificeerd is.

Meer informatie en tips op 
www.politiekeurmerk.nl/preventietips/ en 
www.hetccv.nl/keurmerken/particulier/
woninginbraak/ 

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van 
vergunningen, plannen en plaatselijke 
regelgeving? 
Op www.overheid.nl/berichten-over-
uw-buurt.nl vindt u informatie over uw 
buurt. U kunt ook gebruikmaken van 
de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal 
of op papier? 
Neem dan contact op via 
T 0499-491491. 

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde omgevings-
vergunning liggen niet ter inzage.  

24 november 2022 
Lieshoutseweg 3, 5694 (bouwen)
Ranonkelstraat 1, 5691 SH (bouwen)
26 november 2022 
Nassaustraat 18, 5691 TL (bouwen)
30 november 2022 
Olen 4, 5694 NP (bouwen)

Verleende 
omgevingsvergunningen
28 november 2022 
Keske 1b, 5694 NJ (bouwen)
Hendrik Veenemanstraat 27a, 5691 BA 
(kappen)
Panterlaan 18, 5691 GA (kappen)

Geaccepteerde gebruiksmelding
28 november 2022 
Rooijseweg 9, 5691 PA (brandveilig 
gebruik) 

Verkeersmaatregelen 
evenement
23 november 2002 
Verkeersmaatregelen kerstavond van 
BV Gehurterbij: op 17 december 2022 
van 15.00 uur tot 22.00 uur wordt 
de Antoon van de Venstraat vanaf de 
kruising met de Nieuwstraat tot de 
kruising met de Zandstraat afgesloten 
voor verkeer

Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik 
maken van het spreekrecht. U krijgt dan aan het 
begin van de sessie maximaal 5 minuten de tijd 
om uw mening over het onderwerp aan de raads- 
en burgerleden mee te geven. 

Wilt u inspreken? Meld u dan uiterlijk 7 december 
2022 aan via griffie@sonenbreugel.nl. 

De complete agenda en vergaderstukken vindt u 
op sonenbreugel.notubiz.nl.


