Gemeentenieuws
Son en Breugel schoner door World Clean Up Day op 18 september
Op zaterdag 18 september 2021 is het World Clean
Up Day. Overal ter wereld worden verschillende
opruimacties gehouden om zwerfafval op te ruimen
om de wereld wat schoner te maken. Ook
gemeente Son en Breugel geeft hier aandacht
aan. Inmiddels hebben sinds begin 2021 meer dan
300 inwoners zich ingezet om ons dorp een stukje
schoner en groener te maken.

Onderzoek naar koopgedrag van inwoners Noord-Brabant
In opdracht van de provincie Noord-Brabant
start bureau I&O Research deze weken een
Koopstromenonderzoek onder inwoners van de
provincie. Ook in Son en Breugel. Het onderzoek
brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen,
winkelen en aankopen doen en hoe tevreden ze zijn
over de verschillende aankooplocaties.
De informatie helpt gemeenten en provincie bij het
versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Het gaat om een steekproefsgewijs onderzoek,
waarbij een deel van de huishoudens via een brief
van de provincie gevraagd wordt om de vragenlijst
in te vullen.
Heeft u geen brief ontvangen, maar wilt u wel
graag meedoen? Vul dan de vragenlijst in via
www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. Onder alle
deelnemers van het onderzoek worden 100 Horeca
Cadeaukaarten van €25,- verloot.

Privacy gewaarborgd
De privacy van deelnemers is gewaarborgd
in overeenstemming met de nieuwe
privacywetgeving (AVG). Antwoorden van
deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres
en worden uitsluitend gebruikt voor het
Koopstromenonderzoek 2021.
Meer informatie over het onderzoek vindt u op
www.kso2021.nl.

Continue opschoonacties
De gemeente biedt inwoners in samenwerking
met SonenBreugelverbindt materialen aan, zodat
iedereen gedurende het hele jaar (wanneer het
uitkomt) zwerfafval op kan ruimen. Hiervoor
kan gebruik gemaakt worden van de groene
vuilniszakken (verkrijgbaar bij de balie van de
gemeente). Hiermee willen we niet op één moment
aandacht geven aan zwerfafval, maar kunnen

Afvalinzameling

inwoners gedurende het hele jaar zelf aan de
slag. De World Clean Up Day is natuurlijk een
mooi moment om hier even bij stil te staan.
Dus wilt u ook beginnen met het schoner maken
van uw omgeving, of wilt u uw opschoonactie
hervatten? Dan is de World Clean Up Day een
mooie kans.
Doet u ook mee?
De actie “Adopteer je wijk” is een succes.
Inmiddels hebben heel veel inwoners al
opruimmaterialen ontvangen en zijn hiermee zelf
aan de slag gegaan.
Heeft u nog geen grijper en wilt u zich graag
inzetten? Aanmelden kan via:
https://www.sonenbreugelverbindt.nl/web/
sonenbreugelschoon/inschrijfformulier.

Ophaalschema maandag 20 september t/m
vrijdag 24 september 2021
PMD-afval
GFT-afval
Afval niet opgehaald?
Bel dan naar afvalinzamelaar
Baetsen via 0880-233200.

Altijd op de hoogte van de
inzameldata van het afval?
Altijd op de hoogte van de inzameldata van het
afval? Download DeAfvalApp in de App store of
Google play

Gemeente in gesprek met inwoners over aardgasvrije toekomst
Volg ons op facebook en twitter
Op 22 september vindt de derde digitale
informatiesessie “Samen Aardgasvrij Son en
Breugel” plaats van 19:30 – 21:00 uur.
In deze sessie bespreken we de concept
transitievisie. Vervolgens kunt u de
consultatieronde (van 22 september tot en met
10 oktober) digitaal uw reactie op de visie geven.

In deze interactieve kaart kunt u alle informatie
vinden over de warmtetransitie in het dorp. Net als
in de voorgaande sessies is er de mogelijkheid om
uw vragen te stellen via de chat.
Bent u geïnteresseerd? U kunt zich aanmelden voor
de online informatiesessie door een mail te sturen
naar duurzaam@sonenbreugel.nl.

U krijgt tijdens deze informatiesessie uitleg over de
“Storymap” die na deze sessie beschikbaar komt.

Politieke avond - Donderdag 23 september 2021
Startijd: 19:30
Locatie: Via MS Teams, live te volgen via https://sonenbreugel.notubiz.nl

Sessie 2 - Oordeelsvormend (19:30 - 20:15)
Beleidsnotitie “Erfgoedbeleid” en bestemmingsplan
“Cultuurhistorie”

Pauze (20:15 - 20:30)
Sessie 3 - Oordeelsvormend (20:30 - 21:15)
Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 2021 t/m 2022

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.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.

Vragenhalfuurtje (19:00 - 19:30)
Sessie 1 - Beeldvormend (19:30 - 20:15)
Onderwijshuisvesting basisscholen de Regenboog/
Krommen Hoek en De Ruimte/Bloktempel inclusief kinderopvang

Op de hoogte blijven?

Sessie 4 - Beeldvormend (20:30 - 21:15)
Natuursteen trottoirbanden centrum Son en Breugel

Pauze (21:15 - 21:30)
Raadsvergadering (21:30 )
- Programmering werklocaties SGE en financieel arrangement 2021-2024
- Gedeeltelijk herstel vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied; herziening 2017” (bestuurlijke lus) n.a.v. uitspraak Raad van State 19 mei 2021
- Beoordeling fractiebijdragen 2020
- Verstrekking lening aan de Stichting Kunstgras HTC aanleg waterveld
- Motie zorgvuldig bouwen

Tijdens de beeldvormende sessie heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek.
Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het spreekrecht. U krijgt dan bij aanvang van de sessie maximaal 5 minuten het woord om
uw visie op het onderwerp mee te geven.
Wilt u mee praten of inspreken? Meld u dan minimaal 24 uur voor aanvang van de politieke avond aan via griffie@sonenbreugel.nl.
Voor meer informatie over de politieke avonden kunt u terecht op www.sonenbreugel.nl/politieke-avonden

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen
niet ter inzage.
02 september 2021
Europalaan 10, 5691 EN – realiseren
uitbouw (BOUWEN)
Maaslaan 16, 5691 HN – aanbrengen
gevelisolatie (BOUWEN)
03 september 2021
Ekkersrijt 2066, 5692 BA – wijzigen
reeds eerder verleende vergunning voor
het oprichten van een
distributiecentrum (BOUWEN)
05 september 2021
Vlinderlaan 171, 5691 RZ – plaatsen
dakkapel voorzijde woning (BOUWEN)
06 september 2021
Bisonlaan 2, 5691 GC - renovatie/
verbouwen woonhuis en aanbrengen
gevelisolatie (BOUWEN)

Bestemmingsplan
Bestemmingsplan “Breugel; Sint
Hubertuslaan ong.” is vastgesteld op
15 juli 2021. Het bestemmingsplan met
bijbehorende stukken ligt vanaf
donderdag 16 september 2021 tot en
met woensdag 27 oktober 2021 voor
een ieder ter inzage in het
gemeentehuis.
(NL.IMRO.0848. BP405BREUGEL-ON01).
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