Gemeentenieuws

Voorkom dat u slachtoffer wordt van internetcriminelen
Internetcriminelen versturen heel wat mails, sms’jes
en Whatsappberichten. Ze proberen persoonlijke
gegevens van u te krijgen en te misbruiken.

Op www.veiliginternetten.nl en op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl vindt u allerlei
handige tips om te voorkomen dat u slachtoffer
wordt van internetcriminelen.

Door eerst een link, bijlage of betaalverzoek
in een e-mail, sms of appje te checken op
betrouwbaarheid, voorkomt u dat u slachtoffer
wordt. En weet u zeker dat een link veilig is.

Politieke avond - Donderdag 21 oktober 2021
De Politieke Avond van 21 oktober vindt fysiek plaats, in het gemeentehuis.
Sessie 1 en 3 vinden plaats in de raadszaal en worden live uitgezonden via www.sonenbreugel.notubiz.nl.
Sessie 2 en 4 	vinden plaats in spreekkamer Eind. Hiervan wordt een geluidsopname gemaakt, die achteraf geplaats wordt op www.sonenbreugel.notubiz.nl.

Sessie 1 - Beeldvormend (19:30 - 20:15)

Sessie 2 - Oordeelsvormend (19:30 - 20:15)

Wet inburgering
Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking.
Deze sessie is bedoeld om te informeren over de nieuwe wet,
wat dat betekent voor de gemeente en welke keuzes we eventueel
kunnen maken.
De sessie vormt ook de voorbereiding op een oordeelsvormende
sessie over het voorstel ter vaststelling van de Verordening
Inburgering Son en Breugel 2022.

Bestemmingsplan Van den Elsenstraat
Het bestemmingsplan “Buitengebied; Van den Elsenstraat ong.” gaat
over het perceel tussen Van den Elsenstraat 52 en 54.
Het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk om op dat perceel
1 vrijstaande woning te bouwen.
De initiatiefnemer heeft de omgeving betrokken bij het opstellen
van het plan. Er zijn gesprekken gevoerd met de omwonenden
en het bouwplan is daarbij toegelicht. Het plan sluit aan bij de
bestaande bebouwingstypologie: het krijgt de uitstraling van een
langgevelboerderij.

Pauze (20:15 - 20:30)
Sessie 3 - Oordeelsvormend (20:30 - 21:15)

Sessie 4 - Oordeelsvormend (20:30 - 21:15)

Beleidsnota Openbaar Groen
Het huidige groenbeleidsplan is in 2013 vastgesteld. De nieuwe nota
vervangt dat groenbeleidsplan, voor het gebied binnen de bebouwde
kom. Gelijktijdig stellen we voor om de grens van de bebouwde kom
in relatie tot de Wet natuurbescherming aan te passen.

Actualisatie afvalstoffenverordening en Toetreding GR Blink
De huidige afvalstoffenverordening is vastgesteld in 2004. Sindsdien
zijn er meerdere wijzigingen geweest in wet- en regelgeving.
Bijvoorbeeld voor de inzameling van PMD, inzameling van kadavers
en de sturing op gescheiden afval. De nieuwe afvalstoffenverordening
zorgt voor de juridische borging van het afvalbeleid.

Pauze (21:15 - 21:30)
Raadsvergadering (21:30 )
- Duurzaamheidsagenda 2021-2022
- Intrekken verordening precariobelasting 2021
- Wijziging Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven
- Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
- Beleidsnotitie Erfgoedbeleid en Bestemmingsplan Cultuurhistorie
Pauze (21:15 - 21:30)
• Tijdens de beeldvormende sessie heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek.
•B
 ij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het spreekrecht. U krijgt dan bij aanvang van de sessie maximaal 5 minuten het
woord om uw visie op het onderwerp mee te geven.
• Wilt u mee praten of inspreken? Meld u dan minimaal 24 uur voor aanvang van de politieke avond aan via griffie@sonenbreugel.nl.

