Bladcampagne van start
Vanaf deze week plaatsen we weer op vaste
plaatsen in het dorp 70 bladkorven. Zodat iedereen
een handje kan mee helpen met het opruimen van
bladeren die in het openbaar gebied vallen.
Een plattegrond met een overzicht van de
bladkorven vindt u op onze website
www.sonenbreugel.nl/ werkzaamheden.
Alleen blad in de korven
De korven legen we met een zuiginstallatie. Om
beschadiging van deze zuiginstallatie te voorkomen
mag in deze korven alleen blad en dus géén
snoeihout en takken. Let op: Als een bladkorf
verkeerd gebruikt wordt, voorzien we deze van een
gele (waarschuwings-) kaart. Bij herhaling volgt de
rode kaart en gaan we de bladkorf verwijderen.

Bladblazers in alle straten
Niet in alle straten staan bladkorven, maar de
wijkteams gaan wel in alle straten bladeren
verwijderen. Als het weer het toelaat en het blad
droog is, gaan de wijkteams zodra het nodig is,
met bladblazers het blad naar het midden van de
straten blazen en vervolgens opzuigen. De teams
komen overal. Wij vragen begrip voor het feit dat
de wijkteams niet overal tegelijk kunnen zijn.
Blad uit eigen tuin
Om het blad in eigen tuin weg te werken leegt
de gemeente de groene GFT-containers tot en
met begin december (week 48) wekelijks. In
de winter gaat het ophaalschema van GFT naar
tweewekelijks, tot begin maart (week 10) in het
nieuwe jaar.

Een duurzaam idee voor Son en Breugel?
Hebt u in het afgelopen jaar een duurzaam initiatief
uitgevoerd of hebt u een goed duurzaam idee mét
uitgewerkt plan? Dan kunt u zich t/m 31 oktober
2021 aanmelden voor de duurzaamheidsprijzen.

Aanmelden en meer informatie
• Aanmelden kan via duurzaam@sonenbreugel.nl.
• Kijk op www.sonenbreugel.nl/
duurzaamheidsprijzen voor meer informatie en
alle voorwaarden.

De beste inzending wint een bokaal en een
geldbedrag.
Er is een prijs voor volwassenen, de “Frans Zaal
Bokaal” én voor de jeugd, de “Jeugd in het Groen
prijs”. Volwassen kunnen daarbij €1500,- en
winnen en de jeugd €250,-

Op de hoogte blijven?

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.

Afvalinzameling
Ophaalschema maandag 18 oktober t/m
vrijdag 22 oktober 2021
PMD-afval
GFT-afval
Afval niet opgehaald?
Bel dan naar afvalinzamelaar
Baetsen via 0880-233200.

Aangevraagde
omgevingsvergunningen

07 oktober 2021
Vogezenlaan 14, 5691 JM (bouwen)

NB Aangevraagde vergunningen liggen
niet ter inzage.
02 oktober 2021
Oranjestraat 7, 5691 TJ (bouwen)

Anterieure- en verkoop
overeenkomst
Woonveste projectontwikkeling BV:
Herontwikkeling Houtens 11

Verleende omgevingsvergunningen
4 oktober 2021
Science Park Eindhoven 5006 (5008),
5692 EA (bouwen en afwijken)
05 oktober 2021
Hendrik Veenemanstraat 53, 5691 BA
(bouwen)
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