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Heropening en uitbreiding terrassen
Op 28 april 2021 mogen de horecaondernemingen
de terrassen onder voorwaarden weer openen.
Evenals vorig jaar willen wij de horecaondernemers
ondersteunen door een uitbreiding van bestaande
terrassen mogelijk te maken.
Het uitgangspunt is dat alleen het oppervlak van
het terras wordt uitgebreid en het aantal zitplaatsen niet wordt uitgebreid (vergeleken met het
aantal zitplaatsen in de oorspronkelijke situatie).
Daarbij geldt vooralsnog een maximum van 50
bezoekers.

Werk in uitvoering in De Bontstraat
De uitbreiding van bestaande terrassen is een eenmalige en tijdelijke maatregel waarover we geen
precariobelasting vragen. De tijdelijke terrassen
mogen tot 31 oktober 2021 ingenomen worden,
tenzij het kabinet of de veiligheidsregio nieuwe
maatregelen aankondigen.
Wilt u meer informatie?
Dan kunt u contact opnemen met dhr. Faber
via f.faber@sonenbreugel.nl.

Mocht u uw welbekende marktkoopman niet op
zijn vaste plek zien staan, kijk dan vooral ook even
op het Kerkplein bij de kiosk.

In deze fase mét brandharen zorgt de rups voor
veel overlast.
De overlast van de haren wordt door deze
preventieve bestrijding voor een belangrijk deel
voorkomen. Op de plaatsen waar eiken staan en
veel publiek en kwetsbare groepen (kinderen en
ouderen) passeren wordt via beneveling het eikenblad voorzien van een laagje bestrijdingsmiddel.

Op 19 mei 2021 kunt u tijdens een online bijeenkomst vragen stellen en wordt u geïnformeerd over
de totstandkoming van het MER en hoe u hierop
kunt reageren. Het MER ligt van 3 mei tot 14 juni
ter inzage.
Benieuwd naar hoe het MER is opgezet en uitgevoerd? Wilt u meer weten over de onderzoeksprocedure en welke aspecten er zijn meegenomen?
Zet de bijeenkomst op 19 mei 2021 alvast in uw
agenda. Meer informatie over het programma en
inschrijving volgt snel!

Inhaalronde papier vrijdag 30 april
Baetsen / Box haalt de ronde voor het oud papier
van afgelopen zaterdag in op vrijdag 30 april.
We vragen u om het papier weer terug te nemen in
huis en vrijdag weer buiten te zetten.
Excuus voor het ongemak.

Tuinieren en huisaansluitingen
Het weer wordt beter en we gaan weer meer gebruik maken van onze tuinen. Voor sommigen is dit
ook het moment om de tuin aan te (laten) pakken.
Gaat u graafwerkzaamheden (laten) verrichten?
Let dan ook op de aanwezige huisaansluitingen in
uw (voor- of zij)tuin.
Het advies is om binnenshuis te bepalen waar de
huisaansluitingen uw woning binnen komen. Aan de
buitenzijde van de woning kunt u de kabel of leiding
vervolgens voorzichtig opgraven en zo nodig volgen.
Daarmee voorkomt u schade aan uw huisaansluitingen. U kunt denken aan aansluitingen voor water,
gas, elektra en televisie/internet. De diepteligging
van de huisaansluitingen kan variëren.

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag

Metropool Regio Eindhoven (MRE) werkt aan een
regionale energiestrategie (RES). Als onderdeel hiervan is er een milieueffectrapport (MER) opgesteld.
Hierin worden de milieugevolgen van de opwekking
van elektriciteit met grootschalige zonne- en windparken op een objectieve manier in kaart gebracht.
Op deze manier zorgt de regio dat het milieubelang
een volwaardige rol speelt in de besluitvorming.

Afval niet opgehaald?
Bel dan naar afvalinzamelaar Baetsen via
088-233200.

Volg ons op facebook en twitter

Meer info over alle Koninklijke onderscheidingen
op www.sonenbreugel.nl (zoek op lintjes).

De energietransitie gaat ons allemaal aan:
inwoners, ondernemers en overheden.

Ook sigaren- en sigarettenpeuken mogen niet bij
het GFT. Dat materiaal bevat namelijk het giftige
nicotine.

Preventieve bestrijding eikenprocessierups

pen hebben allebei een lintje gekregen voor hun
goede werk bij o.a. de IVN en Zonhove.
Henk Vogels heeft een lintje gekregen voor zijn
jarenlange inzet bij o.a. SBC, de Krutjesrapers en de
Harmonie.

Online bijeenkomst over de milieueffecten van grootschalige
zonne- en windparken in de regio!

Theezakjes, koffiepads en sigaretten geen GFT
Theezakjes en koffiepads
en -cups mogen niet bij het
GFT-afval. Ze bestaan namelijk vaak uit kunststof en dat
materiaal composteert niet.
Losse thee en koffiedrap
kunt u wel bij het GFT-afval
gooien.

Donderdag 29 april 2021 zijn de non-foodkramen
weer aanwezig op de weekmarkt op het
Raadhuisplein en het Kerkplein. Een aantal van de
non-foodkramen vindt u op het Kerkplein.

Dit doen we door de voedselbron van de rups met
een biologisch bestrijdingsmiddel te bewerken,
zodat de rups zich niet verder ontwikkelt in de volgende fase van volgroeide rups met brandharen.

Afvalinzameling

Jack Saris heeft een lintje gekregen voor zijn inzet
bij o.a. SBC, de KNVB, de Johan Cruyff Foundation
en Berkenstaete.
Adrienne van Kempen – van Rooij en Joop van Kem-

Ophaalschema maandag 3 mei t/m
vrijdag 7 mei 2021
• PMD-afval
• GFT-afval

Non-food terug op de weekmarkt

Omdat de jonge eikenprocessierupsen zich vanaf
nu ontwikkelen en zich tegoed doen aan eikenblad, is het zaak om de rups vooral in deze fase te
bestrijden.

De Bontstraat is nog t/m 28 april
afgesloten voor doorgaand verkeer.
De werkzaamheden nemen helaas
meer tijd in beslag.

Op maandagochtend 26 april 2021 heeft Hans
Gaillard vier inwoners verrast met een koninklijke
onderscheiding.

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.overuwbuurt.overheid.nl
vindt u informatie over uw buurt.
U kunt ook gebruikmaken van de
e-mailservice of van de app
‘Over uw buurt’.

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.
14 april 2021
Meierijlaan 8, 5691 LH (BOUWEN)
16 april 2021
Ekkersrijt 7304, 5692 HH (BOUWEN)
19 april 2021
Willemstraat 32, 5691 TR (BOUWEN)
20 april 2021
Vliehors 9, 5691 ZX (BOUWEN)
Van Gentlaan 4, 5694 SC (BOUWEN)

Ook dit jaar maken we 4 en 5 mei weer thuis mee.
We staan alleen, maar toch samen, stil bij beide
dagen. En iedereen kan van huis uit meedoen; hang
de vlag uit, speel mee, zing mee, neem stilte in
acht, kijk tv en spreek over vrijheid.
Burgemeester Hans Gaillard zal dit jaar zijn woorden van herdenking delen in een videoboodschap
en een heel bijzondere boom planten met kinderen
van de jeugdgemeenteraad.

Verleende omgevingsvergunningen

19 april 2021
Jufferlaan 112, 6592 WZ (BOUWEN)
Bijenlaan 48, 5692 VC (BOUWEN)
Veerstraat 50, 5694 AD (BOUWEN)

Emigratie naar onbekend adres
V.A. Sarközi, 07-05-1994
V.G. Creţu, 10-01-1995
R.R. Fogoros 07-07-1988
R. Ł. Golec, 18-06-1986
R. Sallai, 14-05-1974

Melding Activiteitenbesluit
Nieuwstraat 9a, 5691 AA

Tijdelijke toezichthouders

20 april 2021
Burgemeester en wethouders hebben
twaalf onbezoldigde ambtenaren als
toezichthouders aangewezen.
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