Nieuwe afvalinzamelaar
Wij sluiten vanaf 1 januari 2022 aan bij de
Gemeentelijke Regeling Blink. Blink is vanaf
1 januari 2022 het eerste aanspreekpunt voor uw
vragen, meldingen en klachten over afval. Veel blijft
hetzelfde, zoals het serviceniveau en de meeste
ophaaldagen. U ontvangt rond 15 december 2021
een brief met uitgebreide informatie.
Blink is uw aanspreekpunt
Blink is uw eerste aanspreekpunt. Wilt u
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, Google play)
• Online: www.mijnblink.nl;
• Telefoon: 0800-0492;
• Email: klantenservice@mijnblink.nl.
Let op: per 1 januari 2022 gaan we ook over naar
de afvalkalender-app van Blink. De huidige afvalapp
vervalt per 31 december 2021.
Wat verandert niet:
• Tijdstippen en regels huis-aan-huis-inzameling;
• De milieustraat;

• Het serviceniveau blijkt gelijk;
• De (Ondergrondse) verzamelcontainers voor glas,
textiel en luiers;
• Meldingen van zwerfafval doet u via
www.sonenbreugel.nl;
• Het ophalen van luierzakken, PMD kroonringen bij
het gemeentehuis;
• Het gratis verstrekken van PMD-zakken via de
balies van de supermarkten.
Wijziging PMD op maandag en dinsdag
De ophaaldagen van PMD, GFT, papier en restafval
blijven gelijk aan de huidige ophaaldagen.
Er is één uitzondering: het ophaalschema van PMD
op de maandag en dinsdag wisselt om. Raadpleeg
de nieuwe afvalkalender voor alle ophaaldagen.

GFT-afval 1x in de 2 weken
Vanaf volgende week halen we het GFT-afval nog
maar 1 x in de 2 weken op.
In week 50, 52, 2, 4, 6, 8, 10. In week 49 (6-10
december) wordt de GFT-bak dus NIET geleegd.
Vanaf half maart / week 11 in 2022 is de frequentie
weer wekelijks.

Op de hoogte blijven?

Bekendmakingen
Wij bieden op deze pagina een
overzicht van de bekendmakingen
aan. De volledige informatie
vindt u op overheid.nl
bekendmakingen.

Wilt u op de hoogte blijven van
vergunningen, plannen en plaatselijke
regelgeving?
Op www.overheid.nl/berichten-overuw-buurt.nl vindt u informatie over uw
buurt. U kunt ook gebruikmaken van
de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal
of op papier?
Neem dan contact op via
T 0499-491491.

Aangevraagde
omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen
niet ter inzage.

Afvalinzameling
Ophaalschema maandag 6 december t/m
vrijdag 10 december 2021
PMD-afval
GFT-afval
Papier
Afval niet opgehaald?
Bel dan naar afvalinzamelaar
Baetsen via 0880-233200.

Besluitenlijst raadsvergadering
25 november 2021
De besluitenlijst van deze raadsvergadering kunt
u bekijken op www.sonenbreugel.nl bij Over
de gemeente, Gemeenteraad, Besluitenlijst
gemeenteraad. Daar staan ook de besluitenlijsten
van eerdere raadsvergaderingen.
Hebt u vragen?
Dan kunt u contact opnemen met onze
raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 491491,
f.denhengst@sonenbreugel.nl

17 november 2021
Vlinderlaan 37, 5691 RK (bouwen)
23 november 2021
Heistraat 6, 5691 CA (bouwen)
24 november 2021
Ekkersrijt 2037, 5692 BB (handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening)

Verleende omgevingsvergunning
23 november 2021
Europalaan 10, 5691 EN (bouwen)
24 november 2021
groenstrook nabij Zuiderkruislaan 25,
5694 LS (kappen)
25 november 2021
Bremlaan 4a, 5691 WJ (bouwen)
Honingbij 106, 5692 VE (bouwen)

Intrekken omgevingsvergunning
24 november 2021 – herinrichting
sloot (watergang) wijk Gentiaan gedeeltelijk ingetrokken voor kappen
van 1 boom

Besluit opschorten beslistermijn omgevingsvergunning
22 november 2021
Maaslaan 16, 5691 HN: beslistermijn
met 18 weken opgeschort.

www.sonenbreugel.nl
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Bel 0499 - 491 491
CMD: 0499 - 491 470

