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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

MEDEDELINGEN EN BERICHTEN

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

Landelijke maatregelen tegen het coronavirus

Gebiedsvisie Breugel

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal
contactmomenten sterk terugdringen. Per 29 september 18.00 uur gelden de volgende maatregelen:

Binnen en buiten

Thuis

Gezelschappen tot
maximaal 4 personen,
zowel binnen als buiten.

30

De gemeente werkt aan een gebiedsvisie voor het centrum
van Breugel. De visie gaat over hoe we het centrum van
Breugel aantrekkelijker willen maken. Zo beschrijft de visie
hoe we De Bongerd en De Boerderij toegankelijker kunnen
maken en hoe we deze meer in verbinding kunnen brengen
met de rest van het centrum. Het groen krijgt een belangrijke
functie en diverse plekken maken we aantrekkelijker voor
sport, spel, educatie en recreatie. Ook beschrijft de visie hoe
we omgaan met parkeren en verkeersstromen.

Bekijk de gebiedsvisie op de website
Op www.sonenbreugel.nl/breugel-bruist kunt u
de gebiedsvisie bekijken.

Reageren

Wilt u reageren op de gebiedsvisie?
Doe dit dan uiterlijk 6 oktober via een e-mail
aan breugelbruist@sonenbreugel.nl

3

Binnen totaal maximaal
30 personen.
Buiten totaal maximaal
40 personen.
Uitzonderingen gelden voor onder
andere uitvaarten, detailhandel en
scholen. Voor culturele instellingen
kunnen lokaal uitzonderingen
worden gemaakt.

Op doorstroomlocaties,
bijvoorbeeld musea en
monumenten, geldt: bezoek
op basis van een reservering
per tijdsvak.

Horeca (eet- en drinkgelegenheden)

Voor bezoek thuis geldt:
maximaal 3 personen (exclusief
kinderen t/m 12 jaar).

Vanaf 21.00 uur geen
nieuwe bezoekers.

Kom je terug uit een gebied
met een oranje reisadvies
vanwege corona, dan ga je 10
dagen in thuisquarantaine.

Sluiting uiterlijk om 22.00 uur.

Reserveren (vooraf of aan de
deur), een gezondheidscheck
en een vaste zitplaats zijn altijd
verplicht. Bezoekers worden
gevraagd zich te registeren.

Kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar
de kinderopvang, school en sport.

Werk
Sluiting afhaalrestaurants
uiterlijk om 2.00 uur en
geen verkoop van alcohol
na 22.00 uur.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Vervoer

Sport

Beperk je aantal reizen.
Contactberoepen: klanten
worden gevraagd zich te
registeren.

Geen publiek bij sport, zowel
amateur als professioneel.

In het openbaar vervoer
is het dragen van een nietmedisch mondkapje verplicht.

Sluiting van sportkantines.

Wandel mee met de projectleider

Op donderdag 1 oktober start een wandeling om 18.00
uur én om 19.00 uur vanaf het parkeerterrein van de
COOP. Vanwege corona is aanmelden vooraf verplicht via
breugelbruist@sonenbreugel.nl. Geef uw naam op, uw
telefoonnummer, het aantal personen dat deelneemt en de
gewenste starttijd.
Corona: tijdens de wandeling vragen we u om voldoende
afstand te houden. Als u klachten heeft, kunt u helaas niet
deelnemen. In dat geval ontvangen we graag uw afmelding
vooraf. Er geldt, ook vanwege corona, een maximum aantal
deelnemers. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Vergadering Auditcommissie
Son en Breugel

Heb je klachten?

Blijf thuis.
Laat je testen.

.

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukke
plekken.

Was vaak je handen
en nies in je elleboog.

Ben je ook benauwd en/of
heb je koorts? Dan moeten
alle huisgenoten thuisblijven.

Veiligheidsregio’s nemen extra regionale maatregelen.
Kijk voor actuele informatie op de website van de
gemeente waarin je woont of die je bezoekt.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Online vergadering

Maandag 5 oktober, aanvang 20.00 uur
De vergadering van de Auditcommissie zal digitaal
plaatsvinden. De vergaderingen is voor pers en publiek live
te volgen via https://sonenbreugel.notubiz.nl (let op: het is
een digitale vergadering, dus ook een andere link dan bij de
commissievergaderingen).

Agenda:

• Benoemen onderwerpen voor de accountant tijdens de
interim-controle
• Stand van zaken meerkosten BDO jaarrekening 2019
• Het gebruik van Pepperﬂow voor raadsleden
• Begroting 2021-2024

Besluitenlijst raadsvergadering
24 september 2020
De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken
op onze website.
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

Kandidaten gezocht voor de
Vrijwilligerspenning.
Aanmelden vóór 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 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.
Aanmelden kan tot 15 oktober 2020.

Dringend advies: draag een mondkapje
De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost geeft een
dringend advies om een mondkapje te dragen op
plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, zoals
in supermarkten, bouwmarkten, tuincentra en
bijvoorbeeld in de winkels op Ekkersrijt.
Naast de nieuwe noodverordening die per
29 september 2020 ingaat, geldt vanaf deze datum dus
ook het dringende advies voor het dragen van een
mondkapje in drukke ruimten.

Ophaalschema 5 oktober t/m
9 oktober 2020
In de week van
maandag 5 oktober t/m
vrijdag 9 oktober 2020
wordt uw GFT-, en
PMD-afval opgehaald.

