18-11-2020

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

Aan de inwoners en ondernemers
van Son en Breugel,
Trots op de wijze waarop verreweg de
meesten zich houden aan de beperkende
maatregelen. Hoe vervelend dat ook is.
Trots op de wijze waarop veel
ondernemers omgaan met de veranderde
omstandigheden. Met veel creativiteit en
inzet ontwikkelen zij nieuwe activiteiten om
klanten toch te bedienen.

Vorige week heeft onze gemeenteraad
de begroting voor het komende jaar
behandeld. Bij die gelegenheid is uiteraard
ook gesproken over wat ons allemaal
bezighoudt: het coronavirus. Dat gaf mij de
kans om aan te geven, dat ik trots ben op
Son en Breugel.

Trots op de verschillende initiatieven in
buurten om sociale contacten plaats te laten
vinden. En om gepast de feesten te vieren,
die zo belangrijk zijn.
Zo is Sinterklaas toch aangekomen in ons
dorp en kon ik hem - digitaal - welkom
heten.
Sinds maart van dit jaar leven we al in deze
moeilijke tijd, “het nieuwe normaal”.Voor
grote groepen mensen heeft dat ingrijpende
gevolgen. Veel ondernemers zien hun bedrijf
in problemen komen.

Thuiswerken is voor velen de norm
geworden. Senioren durven de deur
niet meer uit, of zien hun kinderen en
kleinkinderen nog maar mondjesmaat.
Mensen bewegen minder, vereenzamen,
hebben behoefte aan een verzetje, aan
contact.
Vanuit de gemeente willen we graag een
handje helpen. In het midden van deze Mooi
Son en Breugel krant vindt u een heleboel
suggesties om deze tijd net wat beter door
te komen. Ook vindt u daar adressen van
organisaties, die u hulp kunnen bieden.
Het is een moeilijke tijd.
Samen kunnen we het allemaal wat
draaglijker maken.
Samen houden we ons aan de regels, samen
proberen we gezond te blijven.
Hans Gaillard
Burgemeester van Son en Breugel

MEDEDELINGEN EN BERICHTEN
Openbare vergaderingen

Agenda:

• Vergaderschema raads- en commissievergaderingen eerste
kwartaal 2021;
• Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

Online vergaderen en inspreken

De vergaderingen vinden in verband met de coronamaatregelen digitaal plaats en zijn voor pers en publiek live te
volgen via https://sonenbreugel.notubiz.nl

Online vergaderingen commissie
grondgebiedzaken

Maandag 23 november 2020, aanvang 20.00 uur, voorgezet
op maandag 30 november 2020, aanvang 20.00 uur

Agenda 23 november 2020

• Nota Grondbeleid 2021-2024
• Ontwikkelingslocaties; voortgang locatie ‘Planetenlaan –
Eind’
• Amendement “prefab woningen”

Agenda 30 november 2020

• Ontwikkelingslocaties; voortgang locatie ‘Houtens 11’
• Ontwikkelingslocaties; voortgang locatie ‘Begoniastraat’
• Ontwikkelingslocaties;voortgang locatie‘St.Genovevastraat
– P. Brueghelplein’

Online vergadering commissie burgerzaken
Dinsdag 24 november 2020, 20.00 uur

Agenda:

• Lokaal gezondheidsbeleid 2021-2024
• Motie samen staan we sterk tijdens Corona
• Presentatie Monitor Sociaal Domein

Online vergadering commissie algemene
zaken
Woensdag 25 november 2020, 20.00 uur

Insprekers dienen zich minimaal 24 uur voor aanvang van
de vergadering aan te melden bij de grifﬁe, via grifﬁe@
sonenbreugel.nl
Indien de inspreker de vergadering
zelf wenst toe te spreken, zal dit waar mogelijk digitaal
gefaciliteerd worden. Het is ook mogelijk een inspraakreactie schriftelijk in te dienen.

We zoeken versterking!
Wij zoeken verschillende beleidsmedewerkers:
• Senior Beleidsmedewerker Duurzaamheid
(solliciteren t/m 19 november)
• Beleidsmedewerker Natuur en Landschap
(solliciteren t/m 19 november)
• Beleidsmedewerker Sociaal Domein (met focus op
onderwijs) (solliciteren t/m 19 november)
• Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling
(solliciteren t/m 19 november)
Meer informatie op www.werkeninzuidoostbrabant.nl
of via www.sonenbreugel.nl/werken-bij

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de complete agenda,
de stukken en het spreekrecht tijdens de vergadering
op www.sonenbreugel.nl zoek op Gemeenteraad en/of
Vergaderkalender

Besluitenlijsten raadsvergaderingen
De besluitenlijsten van de volgende raadsvergaderingen zijn
te bekijken op onze website:
• 5 november 2020, voortgezet op 11 november 2020
• 12 november 2020

Wijzigingen dienstverlening
Ophalen PMD-zakken, kroonringen en
stickers

U kunt PMD-zakken, kroonringen en Ja/Nee-stickers
ophalen in het Combigebouw van Wijkbeheer en
Brandweer, Rooijseweg 1, iedere maandag en vrijdag
van 9.00 uur tot 11.00 uur. U kunt aanbellen aan
de voorzijde van het gebouw (aan de kant van de
ﬁetsenstalling / Ovatonde).

Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Over de gemeente,
Gemeenteraad, Besluitenlijst gemeenteraad. Daar staan ook
de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen.
Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met
onze raadsgrifﬁer Frans den Hengst, telefoon 491491,
f.denhengst@sonenbreugel.nl

Meldingen Openbare Ruimte

Vliegoefening Defensie

Voor aangiften van geboorten en overlijden maakt u
een telefonische afspraak via 0499-491491. De aangifte
vindt plaats in de nieuwbouw van het gemeentehuis,
Raadhuisplein 1.

In de laatste week van november en de eerste twee weken
van december houdt defensie een oefening met twee C-130
Hercules vliegtuigen. Meer informatie op
https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen.

U kunt meldingen doen via de website www.
sonenbreugel.nl of telefonisch via 0499-491491. Het
is tijdelijk niet mogelijk om bij de publieksbalie een
melding te doen.

Aangiften van geboorten en overlijden

