
Maakt u als ondernemer of organisatie extra 
kosten voor het controleren van het coronatoe-
gangsbewijs? Dan komt u mogelijk in aanmerking 
voor financiële ondersteuning via de Tijdelijke 
subsidieregeling ondersteuning naleving controle op 
coronatoegangsbewijzen. U kunt van 15 december 
tot en met 15 januari 2022 een aanvraag indienen. 
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op 
www.sonenbreugel.nl (coronamaatregelen).

Controle op CBT
Sinds eind september van dit jaar geldt voor 

Afvalinzameling
Ophaalschema maandag 20 december t/m 
vrijdag 24 december 2021

PMD-afval

GFT-afval

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

Grote regionale gezondheidsinstellingen werken samen aan beter milieu

Subsidie voor tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijs

Nieuwe afvalinzamelaar

Informatiebijeenkomsten

Neemt u een alcoholpauze “dry january” met Ikpas?

Wij werken samen met veertien grote gezondheids-
instellingen en tien andere gemeenten aan 
de zogenaamde Green Deal Zorg Eindhoven/
MRE. Het doel van de Green Deal Zorg is om de 
milieuprestaties van zorginstellingen te verbeteren 
door energie te besparen, efficiënter met afval en 
water om te gaan, voedselverspilling tegen te gaan en 
vervoersbewegingen te beperken. De zorginstellingen 
moeten binnen drie jaar na ondertekening van de 
Green Deal minimaal het bronzen niveau van de 
Milieuthermometer Zorg behalen. 

Wij sluiten vanaf 1 januari 2022 aan bij de 
Gemeentelijke Regeling Blink. Blink is vanaf 
1 januari het eerste aanspreekpunt voor uw vragen, 
meldingen en klachten over afval. 

Het college organiseert 2 informatiebijeenkomsten 
voor de gemeenteraad:
•  donderdag 16 december, 20:00 uur: 

Omgevingswet
•   maandag 20 december, 20:00 uur: Breugel Bruist

De bijeenkomsten vinden digitaal plaats en zijn live 
te volgen via www.sonenbreugel.notubiz.nl. 

Wethouder Jos de Bruin doet mee aan dry january via 
IkPas en drinkt de hele maand januari geen alcohol. 
Hij wilt inwoners stimuleren om mee te doen. De ggd 
organiseert deze challenge en daagt inwoners uit om 
de hele maand januari geen alcohol te drinken. De 
wethouder is dit jaar het gezicht van de campagne in 
Son en Breugel. 

“Ik hou van een lekker biertje. Maar ik hou me wel 
bewust bezig met mijn voeding en levensstijl, dus een 
maand alcoholvrij past daar wel bij. Sommige mensen 
hebben onbewust een patroon ontwikkeld waarbij 
ze bijna dagelijks alcohol drinken. Met deze actie 
ontdek je wat voor positiefs het jou oplevert”, aldus 
wethouder gezondheid Jos de Bruin. 

Voordelen
IkPas is een uitdaging aangaan met jezelf. U drinkt 
een maand geen alcohol om eens te kijken wat het 
met u doet. U wordt zich bewuster van de keuze die 
u kunt maken om wel of niet te drinken, u doorbreekt 
vastgeroeste patronen en alcohol is niet meer 
vanzelfsprekend. Maar dat zijn niet de enige effecten 
van meedoen met IkPas. Veel deelnemers ervaren ook 
lichamelijke voordelen. Zo voelt 62% zich bijvoorbeeld 
fysiek fitter, slaapt 55% beter en verliest 32% gewicht. 

Tips
IkPas helpt u bij uw uitdaging. U kunt bij IkPas 
terecht voor vragen, tips, artikelen, recepten, badges 

Wethouder Paul van Liempd: “Wij sluiten graag 
aan. We vinden het belangrijk om met al deze 
partners verspilling van energie en grondstoffen 
tegen te gaan. Het klimaatprobleem houdt zich niet 
aan gemeentegrenzen. Het is verstandig dat wij dat 
ook niet doen en de samenwerkingskracht van onze 
regio benutten om tot concrete stappen te komen”. 

Meer informatie over deze Green Deal Zorg op 
www.sonenbreugel.nl (zoek op green deal zorg).

verschillende locaties dat alleen publiek toegelaten 
wordt met een geldig coronatoegangsbewijs (CTB) 
en een geldig identiteitsdocument. Op dit moment 
geldt dat voor eet- en drinkgelegenheden, locaties 
voor kunst en cultuur, binnensportlocaties en 
evenementen. Deze ondernemers en organisaties 
zijn verplicht te controleren op het CTB.

Financiele ondersteuning
Vanuit het Rijk is er besloten om via de 
Veiligheidsregio’s aan gemeenten een bedrag toe 
te kennen voor het ondersteunen van de naleving 
op de controleplicht van het coronatoegangsbewijs 
op locaties waar dat nodig is. Dit bedrag is verdeeld 
naar rato van het aantal inwoners. Gemeente Son en 
Breugel heeft hiervoor ruim € 45.000,- ontvangen. 

Bij de toekenning aan organisaties en ondernemers 
gaat de gemeente uit van het ‘wie eerst 
komt wie eerst maalt’-principe. Aan eet- en 
drinkgelegenheden wordt maximaal € 2.500,- toe-
gekend. Aan andere organisaties maximaal € 750,-. 
Wanneer het subsidieplafond is bereikt, wordt er 
geen subsidie meer toegekend. 

die u kunt verdienen met uitdagingen; alles 
om uw uitdaging te volbrengen! IkPas vraagt 
u niet om nooit meer alcohol te drinken, maar 
om uw alcoholgebruik even op pauze te zetten. 
Inschrijven kan via www.ikpas.nl.

Blink is uw aanspreekpunt
Wilt u na 1 januari 2022 bijvoorbeeld doorgeven 
dat uw afval niet is opgehaald of wilt u informatie 
hebben over afvalstromen of de (ondergrondse) 
container? Dan kunt u rechtstreeks contact 
opnemen met Blink.
Dan kan op verschillende manieren, via:
•  De app: Afvalkalender Blink (te downloaden via 

appstore)
• Online: www.mijnblink.nl;
• Telefoon: 0800-0492;
• Email: klantenservice@mijnblink.nl.

Afvalkalender-app Blink
Let op: per 1 januari 2022 gaan we ook over naar 
de afvalkalender-app van Blink. De huidige afvalapp 
vervalt per 31 december 2021. 

Meer informatie en pas milieustraat
U ontvangt rond 15 december een brief met 
uitgebreide informatie en de nieuwe pas voor de 
milieustraat.


