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

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

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

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

 14.00 - 19.00 uur

Maak uw afspraak via: www.sonenbreugel.nl

GEMEENTENIEUWS

MEDEDELINGEN EN BERICHTEN

Spreekuur wethouder Jos de Bruin

Op dinsdag 1 oktober vervalt het spreekuur van wethouder 
Jos de Bruin.
Een afspraak voor een volgend spreekuur kunt u maken via 
0499 - 491405 of bestuurssecrtariaat@sonenbreugel.nl

Kroonringenactie tegen zwerfvuil van start

Wij stellen gratis kroonringen voor de PMD-zakken 
beschikbaar. U kunt zelf, samen of in overleg met uw buren, 
de kroonringen aan een lantaarnpaal in uw straat bevestigen 
en de PMD-zakken er aan ophangen

Hebt u belangstelling voor een kroonring? Dan kunt u die 
gratis afhalen bij de publieksbalies (locatie Rembrandtstraat, 
tegenover de vijver) of zich melden bij Son en Breugel 
Verbindt. Son en Breugel Verbindt participeert in de campagne 
en zal onder andere tijdens de Burendagen in september ook 
kroonringen uitreiken.

Er is al veel belangstelling onder de inwoners. Inmiddels 
zijn er bij Son en Breugel Verbindt en bij de balie van het 
gemeentehuis al heel veel kroonringen besteld.

De aandachtspunten voor het ophangen van de kroonringen 
en een montagehandleiding krijgt u samen met de kroonringen 

uitgereikt en  kunt u ook vinden op www.sonenbreugel.nl  bij 
Wijkbeheer / Kroonringen en bij de rubriek “Duurzaamheid 
(Wat we doen is groen). Overleg vooraf met uw buren over 
de meest geschikte locatie(s) in uw straat.

Kijk voor informatie over de Burendag op 
www.sonenbreugelverbindt.nl/burendag.

Kandidaten gezocht voor de 
Vrijwilligerspenning: aanmelden voor 
15 oktober

Elk jaar wordt de Vrijwilligerspenning van de gemeente Son 
en Breugel aan iemand toegekend als blijk van waardering. 
Dat gebeurt rondom de jaarwisseling en bij de tweejaarlijkse 
vrijwilligersbijeenkomst. Zowel inwoners als niet-inwoners 
die zich belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de 
gemeenschap komen in aanmerking voor de penning.

Als u iemand kent die hieraan voldoet en u vindt dat hij of zij 
in het zonnetje gezet mag worden, laat het ons weten. Daarbij 
graag zo duidelijk mogelijk aangeven welke activiteiten uw 
kandidaat verricht of heeft verricht, gedurende welke periode 
en hoeveel tijd daarmee gemoeid is.

Aanmelden
Aanmelden kan schriftelijk, per email of mondeling bij de 
heer Frans den Hengst, telefoon 491491, email: f.denhengst@
sonenbreugel.nl. Voor nadere informatie kunt u ook bij hem 
terecht. Let op: Aanmelden kan tot 15 oktober 2019.

Ophaalschema 30 september t/m 4 oktober 
In de week van maandag 30 t/m vrijdag 4 oktober wordt uw 
GFT, papier en PMD opgehaald. Alle ophaaldagen vindt u in 
De Afvalapp! 

Op de hoogte via DeAfvalApp!
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.

25-09-2019

AFVALVERWERKING

Balies zijn gevestigd in de 
Rembrandtstraat

De balies van het gemeentehuis zijn tijdelijk gevestigd 
in de locatie van de voormalige Vijverbergschool aan 
de Rembrandtstraat, tegenover de vijver. De tijdelijke 
huisvesting is nodig omdat het hoofdgebouw van het 
gemeentehuis wordt gerenoveerd. Er zijn parkeerplaatsen 
aanwezig aan de voorzijde van het gebouw.

Afspraak maken voor producten 
en diensten 
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, werkt de 
gemeente uitsluitend op afspraak. Een afspraak maakt u 
eenvoudig via de website www.sonenbreugel.nl  

Inloopspreekuur politie
Voor het inloopspreekuur van de politie kunt u ook 
terecht in de locatie Vijverberg aan de Rembrandtstraat, 
tegenover de vijver. U kunt daar terecht op maandag en 
donderdag van 14.00 tot 16.30 en van 17.00 tot 19.00 
uur. U kunt een afspraak maken voor het spreekuur via 
0900-8844.


