
Gemeentenieuws

Afvalinzameling
Ophaalschema maandag 13 december t/m 
vrijdag 17 december 2021

PMD-afval

GFT-afval

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

Hebt u een hond? Dan gelden in onze gemeente 
enkele belangrijke spelregels voor het uitlaten van 
uw hond.

De Politieke Avond van 9 december vindt digitaal 
plaats. 
•  Alle onderdelen worden live uitgezonden via 

www.sonenbreugel.notubiz.nl. 

Kerstactie in plaats van Oliebollenparty

Bezwaarschriftencommissie

GFT-afval 1x in de 2 weken

Informatie voor hondenbezitters 

Politieke Avond 9 december

Op woensdag 22 december delen leden van de 
jeugdgemeenteraad, het college en de griffier 
kerstattenties uit aan inwoners die een steuntje 
in de rug verdienen. U bepaalt bij wie zij dat gaan 
doen! 

Kent u een dorpsgenoot die een hart onder de 
riem of een steuntje in de rug verdient? Meld hem 
of haar dan aan voor deze speciale kerstactie.

Spelregels kerstactie
•  Aanmelden met een mailtje naar 

communicatie@sonenbreugel.nl;
• Aanmelden kan t/m 17 december 2021;
•  Per persoon mag u 1 persoon/gezin aanmelden;
•  Vermeld waarom iemand een kersttraktatie 

verdient;

Als u het niet eens bent met een besluit van de 
gemeente kunt u daartegen bezwaar maken. Kijk 
voor meer informatie over bezwaar maken op 
www.sonenbreugel.nl (zoek op bezwaar maken).

Agenda hoorzitting 13 december 2021
De bezwaarschriftencommissie houdt regelmatig 
hoorzittingen. De eerstvolgende vergadering is op 
13 december 2021 en de agenda staat op 
www.sonenbreugel.nl (zoek op hoorzittingen).

Wilt u de hoorzitting bijwonen? Meld u dan aan 
door contact op te nemen via het algemene 
nummer 0499 491 491 of een e-mail te sturen naar 
bezwaarschriftencommissie@sonenbreugel.nl.

Vanaf deze week halen we het GFT-afval nog maar 
1 x in de 2 weken op. 
GFT in week 50, 52, 2, 4, 6, 8, 10. 
Vanaf half maart / week 11 in 2022 is de frequentie 
weer wekelijks.

• Het gaat om het gebaar naar een ander;
•  Op het moment dat er meer aanmeldingen dan 

traktaties zijn, gaan we loten;
•  Bij het bezorgen wordt rekening gehouden met 

de coronamaatregelen.

Alternatief voor oliebollenparty
Het is het tweede jaar op rij dat het vanwege 
de coronamaatregelen niet mogelijk is om de 
oliebollenparty te organiseren. Vorig jaar bracht 
het college oliebollen rond op oudejaarsdag. 
Nu is er de kerstactie, in samenwerking met drie 
bakkers uit het dorp.

Bewoners en personeel van Berkenstaete en 
Zonhove krijgen net als vorig jaar op 31 december 
wel oliebollen namens het college. 

We brengen deze regels graag nog eens onder uw 
aandacht:

•  Zorg ervoor dat uw hond altijd en overal 
aangelijnd is.  
Honden mogen alleen loslopen op de 
hondenlosloopwegen of – terreinen.  
Kijk op www.sonenbreugel.nl voor de 
losloopgebieden 

•  Op speelplaatsen, speelweiden, schoolterreinen, 
sportvelden en in zandbakken zijn honden niet 
toegestaan. Zorg er dus voor dat uw hond daar 
niet komt. 

•  Zorg ervoor dat uw hond niet poept op een 
openbare plaats. Als hij/zij dat toch doet, dan 
moet u dit zelf opruimen. 

Meer informatie over de spelregels vindt u op 
www.sonenbreugel.nl (zoek op honden).

Jos de Bruin 

Wethouder 

DOE MEE, EN ZET JE 
ALCOHOLGEBRUIK IN 
JANUARI OP PAUZE 

SCHRIJF JE VOOR 1 JANUARI IN OP IKPAS.NL 

•  Wilt u meepraten of inspreken? Meld u dan aan 
via griffie@sonenbreugel.nl.  
Graag minimaal 1 dag voor de bijeenkomst. 

•  De informatiesessie kunt u live volgen, maar u 
kunt hier niet aan deelnemen. 

Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende 
onderwerpen aan bod:

Informerend:
•  Vrachtverkeer in het centrum.

Beeldvormend:
•  Ontwikkelingsvisie Nieuwe Heide / Oud Meer.

Oordeelsvormend:
•  Transitievisie Warmte.


