19-02-2020

GEMEENTENIEUWS
Telefonisch bereikbaar:
Maandag en donderdag: 8.30 - 19.00 uur
Dinsdag en woensdag:
8.30 - 17.00 uur
Vrijdag:
8.30 - 12.30 uur

Raadhuisplein 1, Son en Breugel
Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel
telefoon: (0499) 491491
gemeente@sonenbreugel.nl
www.sonenbreugel.nl
Maak uw afspraak via: www.sonenbreugel.nl

Bezoektijden gemeentehuis:
Altijd met een afspraak.
Maandag t/m vrijdag:
9.00 - 12.30 uur
Maandag en donderdag: 14.00 - 19.00 uur
Bezoekadres / loketten:
Rembrandtstraat, tegenover de vijver

Milieustraat:
Ekkersrijt 7110
telefoon: (0499) 476 508
Openingstijden milieustraat:
Maandag, woensdag, vrijdag: 13.00 - 17.00
Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur

MEDEDELINGEN EN BERICHTEN
Agenda komende periode
Datum

Aanvang

Onderwerp

26 februari
3 maart
4 maart
10 maart

Vervalt
Vervalt
Vervalt
Vervalt

Spreekuur Hans Gaillard
Spreekuur Jos de Bruin
Spreekuur Hans Gaillard
Spreekuur Jos de Bruin

Akse Media start met actualiseren
adressen gemeentegids
Deze week start Akse Media met het actualiseren van de
redactionele adressen voor de nieuwe gemeentegids. De
adressen voorzien van een e-mailadres krijgen een e-mail ter
controle van de gegevens. De overige vermeldingen worden
telefonisch benaderd.
Iedereen kan ook zelf mutaties en/of aanmeldingen op de
volgende manieren doorgeven:
- per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Son
en Breugel)
- telefonisch: 0223-673010 (redactie Akse Media)
- schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentegids Son en Breugel)
Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.

Voor wie

Waar

AFVALVERWERKING
Ophaalschema
maandag 24 februari
t/m 28 februari 2020

Snelheidscontroles
De politie heeft de afgelopen periode op diverse
plekken snelheidscontroles gedaan. Zij hebben o.a.
gecontroleerd in de Gentiaanlaan, Planetenlaan,
Boslaan, Europalaan, Wilhelminalaan, Nieuwstraat,
H.Veenemanstraat en de Van den Elsenstraat.
Het complete overzicht
van de controles en het
aantal bekeuringen vindt u
op www.sonenbreugel.nl
bij Het laatste nieuws.

In de week van maandag
24 februari t/m
28 februari 2020 wordt
uw PMD opgehaald.

Wijzigingen kunt u tot uiterlijk 27 maart 2020 doorgeven.

Vroege start aanpak van de
eikenprocessierups
Na een jaar van veel overlast door de eikenprocessierups
in heel Nederland zijn we al in het najaar van 2019
gestart met de voorbereidingen van de bestrijding in
2020. Gezien de zachte winter is de kans aanzienlijk, dat
het wederom een piekjaar wordt voor deze rups.
Daarom zetten we nu vol in op preventie. Kijk op
www.sonenbreugel.nl bij Het laatste nieuws voor meer
informatie over de aanpak.

BEKENDMAKINGEN
Verkorte weergave

Wij bieden op deze pagina een overzicht van
de bekendmakingen en kennisgevingen aan. De
complete informatie vindt u op overheid.nl. /
ofﬁcielebekendmakingen.nl

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van aangevraagde of verleende
vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Er is een
www.overuwbuurt.overheid.nl met informatie over uw
buurt en u kunt gebruik maken van de e-mailservice of van
de app ‘Over uw buurt’.

Ter inzage legging en bezwaarmaken

Informatie over ter inzage legging en bezwaar- en
beroepsmogelijkheden vindt u bij de bekendmaking/
kennisgeving op overheid.nl. / ofﬁciëlebekendmakingen.nl.
Informatie over hoe u een bezwaar indient, vindt u ook op
onze website.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
06 februari 2020
(BOUWEN)
06 februari 2020
11 februari 2020
11 februari 2020
12 februari 2020

Son aan de Dommel ( fase 5)

Ekkersrijt 3102, 5692 CC (BOUWEN)
Trompstraat 16, 5694 SK (BOUWEN)
Sonniuswijk 21, 5691 PD (BOUWEN)
Leeuweriklaan 1, 5691 VK (BOUWEN)

Verleende omgevingsvergunning
12 februari 2020

groenstrook W 9000 nabij Ekkersrijt
6050 (KAPPEN)

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
10 februari 2020
10 februari 2020

Veerstraat 8a, 5694 AC (BOUWEN)
Texellaan 18, 5691 ZM (BOUWEN)

Geaccepteerde gebruiksmelding Brandveilig
Gebruik
12 februari 2020

Raadhuisplein 30, 5691 AM

Ingekomen sloopmelding
08 februari 2020

Weverstraat 20, 5694 AN

Geaccepteerde sloopmelding
10 februari 2020

Evenementen
07 februari 2020

Nieuwstraat 77, 5691 AB
Jeugdcarnaval 22 februari 2020
Tijdelijke verkeersmaatregel

Overige besluiten

Emigratie naar onbekend adres: de heer M.P. Sobczyk,
geboren 8 augustus 1985.

