
Gemeentenieuws

Afvalinzameling
Ophaalschema maandag 29 november t/m 
vrijdag 3 december 2021

PMD-afval

GFT-afval

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

Op 2 december 2021 om 16:00 uur komt de 
Jeugdgemeenteraad weer bij elkaar. De vergadering 
is niet openbaar i.v.m. de coronamaatregelen.

Agenda
• Mededelingen: Uitreiking duurzaamheidsprijs
• Ingekomen post
• Stand van zaken werkgroepjes

Alle bewonereigenaren van koophuizen in Son en 
Breugel hebben begin dit jaar een brief ontvangen 
met een waardebon van € 70 om materialen aan 
te schaffen om energiebesparende maatregelen 
te kunnen nemen. Inmiddels hebben ruim 1500 
eigenaren van koopwoningen deze waardebon al 
verzilverd.

Er is nog budget over
Deze actie loopt door tot 31 december 2021. 

Politieke Avond 25 november Snelheidscontroles 

Vergadering Jeugdgemeenteraad

Energie besparen?
Hebt u de waardebon al gebruikt? 

•  De Politieke Avond van 25 november vindt 
digitaal plaats. 

•  Alle onderdelen worden live uitgezonden via 
www.sonenbreugel.notubiz.nl. 

•  Wilt u deelnemen aan een beeldvormende 
sessie, of inspreken bij een oordeelsvormende 
sessie? Stuur dan minimaal 24 uur vóór aanvang 
van de Politieke Avond een bericht naar        
griffie@sonenbreugel.nl. 

Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende 
onderwerpen aan bod:

Beeldvormend
• Transitievisie Warmte

Bestseweg (max 80 km p/u)
Op donderdag 4 november 
2021 tussen 
11.00 uur - 17.00 uur 
Tijdens de controle 
passeerden 1922 voertuigen, 
waarvan er 18 te hard reden. 
Hoogst gemeten snelheid: 
114 km p/u.

Op maandag 8 november 2021 tussen 
8.35 uur - 15.00 uur. 
Tijdens de controle passeerden 1717 voertuigen, 
waarvan er 20 te hard reden. Hoogst gemeten 
snelheid: 104 km p/u.

Op dinsdag 9 november 2021 tussen 
8.15 uur - 14.30 uur. 
Tijdens de controle passeerden 1798 voertuigen, 
waarvan er 9 te hard reden. Hoogst gemeten 
snelheid: 92 km p/u.

Planetenlaan (max 50 km p/u)
Op donderdag 4 november 2021 tussen 
15.00 uur - 20.30 uur.
Tijdens de controle passeerden 3334 voertuigen, 
waarvan er 378 te hard reden. Hoogst gemeten 
snelheid: 74 km p/u.

Op woensdag 10 november 2021 tussen 
15.00 uur - 21.00 uur.
Tijdens de controle passeerden 1244 voertuigen, 
waarvan er 44 te hard reden. Hoogst gemeten 
snelheid: 68 km p/u.

Oordeelsvormend
• Verordening Commissie bezwaarschriften

Besluitvormend
•  Deelname MRE in Stichting Bureau Inkoop en 

Aanbestedingen Zuidoost-Brabant;
• Benoeming burgerleden gemeenteraad;
•  Beleidsnota Openbaar groen;
•  Afvalstoffenverordening 2021 en toetreding 

Blink;
•  Uitbreiding onderwijshuisvesting Regenboog / 

Krommen Hoek en De Ruimte / De Bloktempel 
inclusief kinderopvang Korein;

•  Verordening inburgering Son en Breugel 2022;
•  Vaststellen Regionale Energiestrategie (RES) 1.0;
• Motie Vliegveld.

Hebt u nog geen gebruik gemaakt van deze actie? 
Dan kunt u dat nu nog doen! 

Meer informatie over deze actie vindt u op: 
Waardebon energiebesparende maatregelen 
woningeigenaren | Gemeente Son en Breugel 
Bent u de waardebon kwijt? Dan kunt u deze 
opvragen via: https://winstuitjewoning.nl/
waardebon-opvragen/.


