
Vraag op tijd subsidie aan!

Besluitenlijst raadsvergadering 16 juni 2022

Openbare opiniërende raadsvergadering 23 juni

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is 
te bekijken op www.sonenbreugel.nl bij Over 
de gemeente, Gemeenteraad, Besluitenlijst 
gemeenteraad. 
Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere 
raadsvergaderingen.

Donderdag 23 juni, aanvang 20.00 uur in De Zwaan.

Agenda:
• Jaarverslag en jaarrekening 2021

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.
13 juni 2022 
Dommelstraat 2, 5691 AT (slopen in be-
schermd stads- of dorpsgezicht)
Eind 4, 5694 NL (bouwen / handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening)

14 juni 2022 
Bijenlaan 37, 5692 VA (bouwen)
16 juni 2022 
Junopad 14, 5694 WE (bouwen)

Verleende omgevings-
vergunningen
13 juni 2022 
Frieslandlaan 21, 5691 KV (bouwen)
14 juni 2022 
Ockhuizenweg 9, 5691 PJ (bouwen)
Ockhuizenweg 18, 5691 PK (bouwen)
15 juni 2022 
Driehoek 4, 5691 NE (slopen)

Algemeen aanwijzingsbesluit 
APV gemeente Son en Breugel 
2022
Burgemeester en wethouders hebben 
op 7 juni 2022 het Algemeen aanwij-
zingsbesluit APV gemeente Son en 
Breugel 2022 vastgesteld. In het aan-
wijzingsbesluit worden aanplakborden 
aangewezen voor het aanbrengen van 

meningsuitingen en bekendmakingen. 
Daarnaast worden er hondenlosloop-
gebieden aangewezen en worden er 
perioden aangewezen waarop het 
verboden is te venten. 

Het Algemeen aanwijzingsbesluit APV 
is op 20 juni 2022 bekendgemaakt 
door publicatie in Gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl. 
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na de datum van bekendmaking 
bezwaar maken. 

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

24/7 zaken doen met de gemeente 

Wist u dat u veel zaken digitaal kunt regelen met 
de gemeente? Check sonenbreugel.nl en zoek een 
product of dienst. 

Afvalinzameling
Ophaalschema maandag 27 juni t/m 
vrijdag 1 juli 2022

GFT

PMD

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

Organisaties of verenigingen die in 2022 en 
voorgaande jaren subsidie hebben ontvangen voor 

Volg ons op facebook en twitter 

hun inzet voor het maatschappelijk welzijn in onze 
gemeente kunnen ook voor 2023 een structurele 
subsidie aanvragen.

Let op: u hebt nog enkele dagen de tijd om 
een aanvraag bij ons in te dienen. De uiterlijke 
aanvraagdatum voor het subsidiejaar 2023 is 
1 juli 2022.

Subsidie aanvragen doet u via 
www.sonenbreugel.nl/subsidie-aanvragen

Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met 
onze raadsgriffier Moniek Weerts, via telefoon 
491491 of e-mail griffie@sonenbreugel.nl

• Eerste bestuursrapportage 2022
• Kadernota 2022
De complete agenda en vergaderstukken vindt u op 
sonenbreugel.notubiz.nl


