
Bekendmakingen
Wij bieden op deze pagina een 
overzicht van de bekendmakingen 
aan. De volledige informati e 
vindt u op overheid.nl 
bekendmakingen.

Stembureauleden voor 
Tweede Kamerverkiezing gezocht

We zijn op zoek naar enthousiaste stembureaule-
den en tellers voor de Tweede Kamerverkiezingen 
2021 op woensdag 17 maart aanstaande. 

Natuurlijk stellen wij alles in het werk om de 
verkiezingen zo veilig mogelijk en coronaproof te 

organiseren. We vragen u, voordat u zich aanmeldt, 
goed na te gaan of u niet tot een risicogroep be-
hoort of een kwetsbare gezondheid heeft . Dit voor 
uw eigen bescherming en om bezetti  ngsproblemen 
op de dag van de verkiezingen te voorkomen. 

Vergoeding
De vergoeding voor stembureauleden bedraagt 
€120 per dagdeel. 
De vergoeding voor tellers bedraagt €60.

Aanmelden
Aanmelden kan via: htt ps://sonenbreugel.mijnver-
kiezing.nl/mijnverkiezing/auth/register

Afvalinzameling

Ophaalschema 18 januari t/m 22 januari 2021
• Papier
• GFT-afval
• PMD-afval

Nieuwe gemeentepagina! 

We beginnen dit nieuwe jaar met een nieuwe 
uitstraling van de gemeentepagina met een aan-
gepast logo van de gemeente. Het is u vast direct 
opgevallen.

Het bestaande logo van de gemeente was niet 
geschikt om te digitaliseren, terwijl we juist steeds 
vaker via de digitale weg met onze inwoners en 
ondernemers communiceren. Via e-mail, onze 
website, het klantportaal en sociale media. Ook de 
werkprocessen van de gemeente verlopen bijna 
volledig digitaal. Daarom was een aanpassing van 
het bestaande logo nodig. De gemeenteraad had 
hiervoor geld gereserveerd in de begroti ng. 

Klaar voor de toekomst 
Het zo herkenbare blauwe wapen met de gele zon 
blijven ook nu de belangrijkste elementen in het 
logo. De lijnen en vormen van het logo zijn strakker 
gemaakt, zodat deze digitaal goed tot uiti ng komen. 

Gemeentenieuws

Openbare vergadering gezamenlijke 
commissie burgerzaken en 
grondgebiedzaken

Dinsdag 19 januari 2021, 20.00 uur 

Agenda
Scenariokeuze sporthal De Bongerd - Breugel

Online vergaderen en inspreken
De vergadering vindt digitaal plaats en is voor pers 
en publiek live te volgen via htt ps://sonenbreugel.
notubiz.nl

Wilt u inspreken? Meldt u dan minimaal 24 uur 
vóór de start van de vergadering aan via griffi  e@
sonenbreugel.nl Inspreken kan mondeling ti jdens 
de vergadering, maar u kunt uw inspraakreacti e ook 
schrift elijk indienen.

Meer informati e
Kijk voor meer informati e over de complete agenda 
en de stukken op www.sonenbreugel.nl (zoek op 
gemeenteraad en/of vergaderkalender).

Plan sloot Gentiaan

Wij ontvingen veel vragen over het plan voor de 
sloot in de Genti aan. Wilt u een beeld van de 
aanpassingen en de nieuwe situati e? Kijk dan op de 
twee platt egronden op www.sonenbreugel.nl. 
(zoek op sloot Genti aan).

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van ver-
gunningen, plannen en plaatselijke 
regelgeving? 
Op www.overuwbuurt.overheid.nl 
vindt u informati e over uw buurt. 
U kunt ook gebruikmaken van de 
e-mailservice of van de app 
‘Over uw buurt’.

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen
24 december 2020  
Seinelaan 11, 5691 RA (BOUWEN) 

30 december 2020  
Keizerlibel (kavel E01) (BOUWEN)
7 januari 2021         
Amerikalaan 32, 5691 KD (BOUWEN)
NB Aangevraagde vergunningen 
liggen niet ter inzage.

Ingekomen sloopmeldingen 
4 januari 2021  
Spireastraat 9, 5691 SJ 
6 januari 2021 
Beemdstraat 12, 5694 AK

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op 
papier? Neem dan contact op via 
T 0499-491491. 

Het hart van de zon hebben we betekenis gegeven. 
Kleine mensfi guren staan voor de inwoners van 
onze gemeente.  De schrijfwijze van de lett ers heb-
ben we gemoderniseerd. Het logo is nu klaar voor 
de toekomst en prima te gebruiken in alle nieuwe 
(digitale) communicati etoepassingen. 

Duurzaam en verantwoord
Het aangepaste logo zal steeds vaker in onze 
communicati e terug te vinden zijn. We starten 
met het aanpassen op onze digitale kanalen en 
onze gemeentepagina. Andere huissti jldragers 
passen we aan bij vervanging of nieuwe bestelling. 
Dat betekent dus dat het ‘oude’ logo nog ti jdelijk 
op plekken zichtbaar blijft . Maar op deze manier 
moderniseren we wél kostenbewust en op een 
duurzame manier.

Reageren? Graag!
We zijn benieuwd wat u van het logo en de nieuwe 
gemeentepagina vindt. 
Reageren kan via communicati e@sonenbreugel.nl

Volg ons op facebook en twitter

www.sonenbreugel.nl
info@sonenbreugel.nl
Bel 0499 - 491 491 
CMD: 0499 - 491 470


