
Besluitenlijst raadsvergadering 
21 oktober 2021

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te 
bekijken 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

Donderdag 4 november 2021, aanvang 20.00 uur, 
voortgezet op woensdag 10 november 2021, 
aanvang 20.00 uur. 

Agenda:
•  Begroting 2022 en de meerjarenraming                

2023 - 2025
• Belastingverordeningen 2022
• Tweede bestuursrapportage 2021

Vergadering in het gemeentehuis
De vergadering vindt fysiek plaats, in de raadzaal in 
het gemeentehuis. 

Meer informatie 
Kijk op www.sonenbreugel.nl voor meer informatie 
over 
• De begroting: zoek op begroting;
• De raadsvergadering: zoek op gemeenteraad.

We hebben weer op vaste plaatsen in het dorp 
70 bladkorven geplaatst. Zodat iedereen een handje 
kan mee helpen met het opruimen van bladeren die 
in het openbaar gebied vallen. 

Alleen blad in de korven
De korven legen we met een zuiginstallatie. Om 
beschadiging van deze zuiginstallatie te voorkomen 

Vanaf deze week starten de dunningswerkzaam-
heden in het bosgebied bij ’t Harde Ven en de Sonse 
Bergen. De werkzaamheden in de bossen gaan circa 
acht weken duren. 

De werkzaamheden zijn erop gericht om de beste 
bomen van de gewenste soorten ruimte te geven 
zodat deze dikker, stabieler en vitaler worden. 
Door te dunnen ontstaat er een bos met meer 
variatie in soorten, leeftijden en hoogte. 

Gemeentenieuws

Volg ons op facebook en twitter 

Een duurzaam idee voor 
Son en Breugel?   

Openbare raadsvergadering 
Begroting 2022

Bladcampagne van start

Start Bosbeheer in ’t Harde Ven en Sonse Bergen

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 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. In de winter gaat het 
ophaalschema van GFT naar tweewekelijks, tot 
begin maart in het nieuwe jaar. 

24/7 zaken doen met de gemeente 

Wist u dat u veel zaken digitaal kunt regelen met 
de gemeente? Check sonenbreugel.nl en zoek een 
product of dienst. 

Foto: Uitreiking van de 
Duurzaamheidsprijs in 2018

Afvalinzameling
Ophaalschema maandag 1 november t/m 
vrijdag 5 november 2021

PMD-afval

GFT-afval

Afval niet opgehaald?
Bel dan naar afvalinzamelaar  
Baetsen via 0880-233200. 

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. 

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,-

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

duurzaamheidsprijzen voor meer informatie en 
alle voorwaarden.

Na de dunning worden op een aantal locaties waar 
ruimte is ontstaan ook nieuwe bomen geplant.
Door de werkzaamheden zijn paden tijdelijk 
minder goed begaanbaar. De bosbeheerder vraagt 
inwoners daar rekening mee te houden als zij het 
bos in gaan. 

Hebt u vragen over de uitvoering, neem dan contact 
op met Willem Aarts van Bosgroep Zuid-Nederland 
via w.aarts@bosgroepen.nl of 040 206 6360. 


