
De Heppie Box is erop gericht om het hele gezin 
een moment van ontspanning en aandacht te 
bezorgen. De doos bevat namelijk niet alleen spel-
materiaal, maar ook instructi es voor ouders en/of 
verzorgers om er een echte leuke acti viteit van te 
maken. 

De sti chti ng Leergeld BOS (Best, Oirschot en Son 
en Breugel) verspreidt, met hulp van vrijwilligers 
van CLIP (Cliëntenparti cipati e voor de minima en 
uitkeringsgerechti gden), de Heppie Box in de week 
van 29 januari tot en met 4 februari 2021.

Afvalinzameling

Ophaalschema 8 februari t/m 12 februari 2021
• PMD-afval  

Op 17 Maart 2021 zijn de landelijke verkiezingen 
voor de Tweede Kamer. Wij informeren u de ko-
mende weken op deze pagina en via onze website 
over hoe, waar en wanneer u coronaproof kunt 
stemmen.

Vanwege de coronapandemie verlopen deze 
verkiezingen anders dan u gewend bent. Zo zijn de 
stembureaus deels op andere locati es. Ook kunt u 
deze keer op 3 dagen (15, 16 en 17 maart) stem-
men en kunnen kiezers van 70 jaar of ouder per 
brief stemmen. 

Op de website htt p://verkiezingen.sonenbreugel.nl 
leest u alles over de verkiezingen. De link naar deze 
verkiezingensite vindt u ook op de homepagina van 
www.sonenbreugel.nl 

Wij doen samen met 11 andere gemeenten mee 
aan het zonnepanelenproject De Groene Zone. 
Woningeigenaren die deelnemen kunnen snel en 
gemakkelijk zonnepanelen laten plaatsen zonder 
eigen investering. 

Gemeentenieuws

Een pakket vol aandacht voor 100 
kwetsbare gezinnen 

Sti chti ng Het Vergeten Kind bezorgt ti jdens de cam-
pagne ‘‘Maak je HART voor vergeten kinderen in 
sociaal isolement” een Heppie Box bij 100 gezinnen 
in Son en Breugel: een pakket vol aandacht voor 
kwetsbare kinderen. 

Deze sti chti ng organiseert ti jdens de Week van Het 
Vergeten Kind alti jd een groots kinderevent. Dat is 
dit jaar door de coronamaatregelen (helaas) niet 
mogelijk. In plaats daarvan stelt de sti chti ng  in 
onze gemeente aan 100 gezinnen een Heppie Box 
beschikbaar. 

Volg ons op facebook en twitter

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

Wilt u meer informati e? Kom dan naar de digitale 
informati eavond op dinsdag 23 februari van 19:30 
tot 21:00 uur.

Aanmelden digitale informati eavond
Aanmelden voor de informati eavond kan via 
www.degroenezone.nl. Na aanmelding ontvangt u 
een bevesti gingsmail met deelnamelink (check ook 
uw spambox). 

Hoe werkt het?
Alle deelnemende gemeenten kopen gezamenlijk 
zonnepanelen in en schieten de kosten voor. Dit 
betekent dat u zelf geen aanbetaling hoeft  te doen 
voor de zonnepanelen. In maximaal 15 jaar, tegen 
1,35% rente, lost u de lening maandelijks af bij de 
gemeente.

Besparen vanaf de eerste maand
Al vanaf de eerste maand hebt u fi nancieel 
voordeel: de opbrengst is namelijk hoger dan de 
maandelijkse afl ossing. Daarnaast krijgt u 15 jaar 
lang garanti e. Per gemeente is een beperkt aantal 
plekken beschikbaar. Wees er dus op ti jd bij!

Zonnepanelen kopen via de gemeente? Kom op 23 februari naar de digitale informatieavond 

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

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven 
van vergunningen, plannen en 
plaatselijke regelgeving? 
Op www.overuwbuurt.overheid.nl 
vindt u informati e over uw buurt. 
U kunt ook gebruikmaken van de 
e-mailservice of van de app 
‘Over uw buurt’.

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. 
21 januari 2021
Crocusstraat 8, 5691 TC (BOUWEN)
27 januari 2021
Eindhovenseweg 23, 5691 NG (BOU-
WEN)
Eindhovenseweg 4, 5691 NG  (REC-
LAME)

Verleende omgevingsvergun-
ningen
25 januari 2021
Viervleklibel 8 (kavel D36) (BOUWEN)
26 januari 2021
Wolfswinkel 6, 5691 PC (BOUWEN)

Ingetrokken omgevingvergun-
ning
28 januari 2021 groenstrook ter 
hoogte van Marterlaan 5 (KAPPEN) 

Besluit opschorten beslister-
mijn omgevingsvergunning
Zebrakever/Bijenlaan ongenum-
merd – oprichten van 5 woningen, 
de beslistermijn wordt tot en met 20 
april 2021 opgeschort. 

Ingekomen sloopmelding
26 januari 2021
Hooidonk 3, 5694 PA (SLOPEN)

Geaccepteerde sloopmeldin-
gen 
25 januari 2021
Beemdstraat 12, 5694 AK (SLOPEN)
Spireastraat 9, 5691 SJ (SLOPEN)


