
CMD verhuist naar het Dommelhuis

Let op: Zakkenrollers actief

Wegwerkzaamheden A50 bij 
knooppunt Ekkersweijer 

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.
07 juni 2022 
Alpenlaan 4, 5691 JX (bouwen)
Europalaan 2 a, 5691 EN (bouwen) 
Amerikalaan 39, 5691 KB (bouwen)

Verleende omgevings-
vergunning
07 juni 2022 
Aziëlaan 25, 5691 LA (bouwen)

Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer
Carshop Eindhoven B.V Ekkersrijt 2056, 
5692 BA: oprichten autoverkoopbedrijf 
met werkplaats.

Evenementenvergunning 
7 juni 2022 
Evenementenvergunning Kermis 2022.

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

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 

Van 18 juni 21.00 uur tot 20 juni 5.00 uur is de  
A50 links (richting het westen) afgesloten tussen 
afrit 8 / Son en Breugel en Ekkersweijer.

De toerit vanaf Son naar A50 richting Eindhoven 
is afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de 
Besteweg - Hoberglaan. 

Bibliotheek verhuist naar het Dommelhuis

De bibliotheek gaat verhuizen naar het 
Dommelhuis. Daarom is de huidige vestiging in het 
Vestzaktheater gesloten van vrijdag 17 tot en met 
woensdag 22 juni. Vanaf donderdag 23 juni is de 
bibliotheek in het nieuwe Dommelhuis voor het 
eerst open.

Afvalinzameling
Ophaalschema maandag 20 juni t/m 
vrijdag 24 juni 2022

GFT

PMD

Papier

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

Het CMD gaat verhuizen naar het Dommelhuis.

Op vrijdag 17 juni en maandag 20 juni is de 
balie van het CMD gesloten in verband met de 
verhuizing. Voor een crisissituatie is het CMD op 
deze dagen te bereiken via 0499-491491

Vanaf dinsdag 21 juni is de balie weer geopend 
van 9 tot 13 uur in het Dommelhuis op de eerste 
verdieping. Dan is het CMD telefonisch weer 
bereikbaar op 0499-491470 (ongewijzigd)  

Het Consultatiebureau en de Jeugdarts blijven 
gevestigd in het pand aan de Europalaan.

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.

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


