Iedereen doet mee in Son en Breugel!
hebt. 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

Dan nodigen wij u van harte uit om dit met ons te
delen! Vooraf aanmelden is niet nodig.
Wanneer: Donderdag 9 juni om 20.00 uur.
Waar:
De Zwaan, Markt 9, Son en Breugel.

Afvalinzameling
Ophaalschema maandag 13 juni t/m
vrijdag 17 juni 2022
GFT
PMD
Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar
Blink via 0800-0492 of
klantenservice@mijnblink.nl

Let op: Zakkenrollers actief
Helaas kunt u ook in Son en Breugel tijdens het
winkelen of bij een evenement te maken krijgen met
zakkenrollers.
Wees zakkenrollers te snel af
Enkele tips om zakkenrollers te snel af te zijn:
• Neem zo min mogelijk waardevolle spullen mee.
• Stop waardevolle spullen goed en uit het zicht weg.
• Draag uw tas zo veel mogelijk voor u en sluit deze
goed af, met de sluiting naar het lichaam.
• Draag geen mobiele telefoon of portemonnee
in de achterzak. Daar vallen ze op en worden ze
eenvoudig gestolen.
• Zorg voor een app op de telefoon die de locatie
door kan geven bij diefstal of verlies (Find my
iPhone / Find my device) zodat de politie op zoek
kan naar de daders.
• Bent u getuige of slachtoffer van (een poging tot)
zakkenrollen en heeft u de dader in het zicht? Bel

112 en probeer een duidelijk signalement van
de dader te onthouden of maak een foto van de
dader.
• Wees extra alert op drukke plekken.
• Bent u gerold, doe aangifte bij de politie
(www.politie.nl).
• Zorg dat u bij aangifte van een gestolen GSM het
unieke nummer / de beveiligingscode van uw
telefoon kunt doorgeven. Kijk op
www.politie.nl/informatie voor meer informatie
over dit onderwerp.

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.
01 juni 2022
Zagerstraat 8, 5694 AV (bouwen)
Edelweissstraat 9, 5691 SL (bouwen)

Verleende omgevingsvergunning
31 mei 2022
Donaulaan 11, 5691 MK (bouwen)
01 juni 2022
Oeverlibel 10, 5692 WK (bouwen)
Apollolaan 14, 5694 WR (bouwen)
Eifellaan 2, 5691 JW (bouwen)

02 juni 2022
Driehoek 3, 5691 NE (handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening / bouwen)

Bestemmingsplannen
02 juni 2022
Wijzigingsplan “Buitengebied; Rooijseweg 61” (NL.IMRO.0848.BPWBUITENGEBIED-VA01) vastgesteld en
ter inzage van 9 juni t/m 20 juli 2022.

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

