04-03-2020

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

Voor wie

Waar

10 maart
12 maart
11 maart

Vervalt
20.00 uur
18.30 - 21.00 uur

Spreekuur Jos de Bruin
Vergadering gemeenteraad
Informatieavond Energietransitie

Iedereen
iedereen

De Bongerd
Evoluon, Noord Brabantlaan 1a
in Eindhoven

Openbare raadsvergadering

AFVALVERWERKING

Raadsvergadering in De Bongerd

Ophaalschema
maandag 9 maart
t/m vrijdag
13 maart 2020

Donderdag 12 maart 2020, 20.00 uur in De Bongerd,
Asteroïdenlaan 2a, Breugel

Agenda:

Zaterdag 21 maart aanstaande doet onze gemeente mee
aan de Landelijke Opschoondag in de week “Nederland
Schoon”. Op deze dag gaan inwoners in teams aan de slag
om in hun buurt zwerfvuil op te ruimen.

Doet u ook mee!?

We kunnen nog wel wat extra teams gebruiken. Vraag
uw buurtgenoten en doe samen mee met de Landelijke
Opschoondag op 21 maart!

Meer informatie en aanmelden

• Vaststelling bestemmingsplan “Ekkersrijt; Jansen Kanaaldijk
Zuid 24”.
• Benoeming plaatsvervangend lid raadscommissie
grondgebiedzaken.

In de week van maandag
9 maart t/m 13 maart 2020
wordt uw GFT en PMD
opgehaald.

Meer informatie

Op de hoogte
via DeAfvalApp!

Kijk voor meer informatie over de complete agenda, de
stukken en het spreekrecht tijdens de vergadering op www.
sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad/
Vergaderkalender en Uw invloed/ Spreekrecht.

Landelijk Opschoondag in Son en Breugel

Voor meer informatie kijkt u op www.sonenbreugel.nl
bij Het laatste nieuws. Aanmelden kan bij Paula Favier:
p.favier@sonenbreugel.nl, telefoonnummer 0499-491491.

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele
telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis
ophalen van restafval, GFT, PMD en oud papier.
Kijk op onze website bij ‘Alles
over afval bekijken’ voor meer
informatie. Of download de app.
in de Play- of Appstore.

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 bezwaar maken

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 omgevingsvergunning
24 februari 2020

Smaragdlibel 13, 5692 WH
(BOUWEN)

Verleende omgevingsvergunningen
24 februari 2020
24 februari 2020

Panterlaan 5, 5691 GD
(BOUWEN)
Smaragdlibel 2 (kavel E09)
(BOUWEN)

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
13 februari 2020
25 februari 2020

Eifellaan 2, 5691 JW (BOUWEN)
Sonniuswijk 21, 5691 PD
(BOUWEN)

Geaccepteerde sloopmelding
20 februari 2020

Weverstraat 20, 5694 AN

Ingekomen gebruiksmelding
21 februari 2020

Ekkersrijt 4101, 5692 DD
(MELDING BRANDVEILIG
GEBRUIK)

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

5 maart -15 april 2020 Ontwerpbestemmingsplan
“Buitengebied; De Kuilen
5” (NL.IMRO.0848.
BP823BUITENGEBIED-ON01)

Evenement

21 februari 2020

Tijdelijke verkeersmaatregel
Sponsorloop Basisschool De
Stokland op 26 maart 2020

Verleende omgevingsvergunning

Van loon Son BV, Ekkersrijt 8825 (vergroten hoeveelheid
ammoniak koelinstallatie)

