
Werkzaamheden

Olen
Van maandag 9 tot en met 
vrijdag 27 mei vinden er 
asfaltwerkzaamheden 
plaats op Olen. Het gaat 
om het doodlopende 
gedeelte van de 
weg. De aannemer 
heeft direct 
aanwonenden 
geïnformeerd.

Boslaan
Van dinsdag 17 t/m vrijdag 20 mei vinden er 
asfaltwerkzaamheden plaats op 2 locaties op de 
Boslaan:

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.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 vergunningen liggen 
niet ter inzage.
28 april 2022 
Sonniuswijk 47, 5691 PD (bouwen)

28 april 2022 
17 Septemberplein 59, 5691 DG 
(bouwen)
02 mei 2022 
Science Park Eindhoven 5206, 5692 EG 
(bouwen en reclame)
27 april 2022 
Driehoek 4, 5691 NE (slopen op grond 
van ruimtelijke regels)

Verleende omgevings-
vergunningen
02 mei 2022 
Apennijnenlaan 9, 5691 JS (bouwen)
02 mei 2022 
Science Park Eindhoven 5004, 5692 EA 
– tijdelijk plaatsen kantoor-unit 
gedurende een periode van 
6 maanden (bouwen)

04 mei 2022 
Amstellaan 31, 5691 HD – plaatsen 
dakkapel voorgevel woning (bouwen)

Evenementen
28 april 2022  
Kuylkamp 2022 van 24 juni t/m 26 juni 
2022: Evenementenvergunning 
en ontheffing Alcoholwet
ELE-ralley podium en serviceterrein 
20 en 21 mei 2022: Evenementen-
vergunning en tijdelijke 
verkeersmaatregelen

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

Afvalinzameling
Ophaalschema maandag 16 mei t/m 
vrijdag 20 mei 2022

GFT

PMD

Afval niet opgehaald? 
Bel dan naar afvalinzamelaar Blink 
via 0800-0492 of 
klantenservice@mijnblink.nl

•   De inrit van de Boslaan naar het  
17 septemberplein. Een helft van de weg zal 
daardoor ter hoogte van de inrit afgesloten zijn. 
Verkeersregelaar regelen het verkeer. 

  De omwonenden kunnen altijd hun woningen 
bereiken. Het 17 septemberplein blijft bereikbaar 
via de inritten aan de zijde van de Heistraat.

•   Nabij de kruising van de Boslaan met de  
Dr. Berlagelaan en de Sparrenlaan. De Boslaan  
zal daardoor tussen de Larikslaan en de  
Dr. Berlagelaan/Sparrenlaan volledig afgesloten 
zijn. Het verkeer wordt omgeleid via de 
Gentiaanlaan en de Hendrik Veenemanstraat.  
De aannemer informeert de direct aanwonenden 
per brief over de bereikbaarheid van hun 
woningen.


