Iedereen doet mee in Son en Breugel!
We vinden het belangrijk dat onze inwoners
ongehinderd kunnen zijn wie ze zijn en kunnen
gaan waar ze willen gaan. Om er samen voor
te zorgen dat Son en Breugel er ook echt voor
iedereen is, hebben wij uw ervaringen nodig.
Heeft u ideeën over wat er al goed gaat en wat
er verbeterd kan worden? En hoe we dit samen
kunnen oplossen?

Son en Breugel wil een gemeente zijn waar
iedereen zich thuis voelt en mee kan doen. Het
maakt niet uit waar je vandaan komt, wat je
gelooft, wat je voorkeuren zijn en of je in enig opzicht beperkingen hebt.

Besluitenlijst raadsvergadering
19 mei 2022
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.
Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met
onze raadsgriffier Moniek Weerts, via telefoon
491491 of e-mail griffie@sonenbreugel.nl

Dan nodigen wij u van harte uit om dit met ons te
delen op donderdag 9 juni om 20.00 uur.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Locatie:
De Zwaan, Markt 9, Son en Breugel. Voor koffie en
thee wordt gezorgd.

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.

Volg ons op facebook en twitter

Op de hoogte blijven?

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

Wilt u op de hoogte blijven van
vergunningen, plannen en plaatselijke
regelgeving?
Op www.overheid.nl/berichten-overuw-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.

Afvalinzameling
Ophaalschema zaterdag 4 juni t/m
vrijdag 10 juni 2022
GFT
PMD
Papier
Tweede Pinksterdag
Blink haalt op Tweede Pinksterdag, maandag
6 juni, geen afval op. De routes van die dag
(PMD en GFT) worden op zaterdag 4 juni
gereden.
Papierronde Hemelvaart
De inhaalronde papier van donderdag
26 mei / Hemelvaartsdag is – als gevolg van
een misverstand bij Blink – niet gereden op
zaterdag 28 mei. Deze papierronde wordt nu
ingehaald op donderdag 2 juni.
Afval niet opgehaald?
Bel dan naar afvalinzamelaar Blink
via 0800-0492 of
klantenservice@mijnblink.nl

21 mei 2022
Nieuwstraat 26 a, 5691 (bouwen)
24 mei 2022
de Wadden 8, 5691 ZG (bouwen)
Kempenlaan 7, 5691 LS (bouwen)

Verleende omgevingsvergunning

• Het ontwerpbestemmingsplan
“Buitengebied; Wolfswinkel t.o. 2”
(NL.IMRO.0848.BP828BUITENGEBIED-ON01) ligt ter inzage van 2 juni
t/m 13 juli.
• Bekendmaking zakelijke inhoud anterieure overeenkomst Wolfswinkel
t.o. 2.

23 mei 2022
Obrechtlaan 3, 5691 GV (bouwen en
afwijken regels ro)

Bestemmingsplannen
• Het ontwerpbestemmingsplan
“Buitengebied, Airborneweg 51”,
(NL.IMRO.0848.BP826BUITENGEBIED-ON01) ligt ter inzage van 2 juni
t/m 13 juli .
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