
Vacature
Wij zijn op zoek naar een

Senior adviseur communicatie

Meer informati e over deze vacature vindt u op

www.werkeninzuidoostbrabant.nl

Afvalinzameling

Ophaalschema 22  februari t/m 26  februari 2021
• PMD-afval 

Inhaalronde GFT
Op maandag 15 februari 2021 is het GFT-afval niet 
opgehaald. Deze ronde halen we in op zaterdag       
20 februari 2021.

Openbare vergaderingen

Online vergadering commissie grondgebiedzaken
Maandag 22 februari 2021, 20.00 uur

Agenda
•  Toetreding Gemeenschappelijke regeling Blink
•  Integraal beheerplan Bos- en natuurterreinen 

gemeente Son en Breugel
•  Moti e Realisati e sti ltecentrum in oude kerktoren 

Son
•  Proces tot concept RES 1.0

Online vergadering commissie burgerzaken
Dinsdag 23 februari  2021, 20.00 uur

Agenda
•  Intrekken subsidieverordening muziekonderwijs 

2001
•  Onderzoek GGD behoeft e mantelzorgonder-     

steuning 

Gemeentenieuws

Online vergadering commissie algemene zaken
Woensdag 24 februari 2021, 20.00 uur

Agenda
•  Kwieker door Kwiek!” (presentati e over de           

organisati eontwikkeling)
•  Visie 2025 Veiligheidsregio Brabant –Zuidoost 

(VRBZO) 
•  Voortgangsrapportage Informati ebeleidsplan 

2020

Online vergaderen en inspreken
De vergadering vindt digitaal plaats en zijn voor 
pers en publiek live te volgen via 
htt ps://sonenbreugel.notubiz.nl
Wilt u inspreken? Meldt u dan minimaal 24 uur 
vóór de start van de vergadering aan via 
griffie@sonenbreugel.nl Inspreken kan mondeling 
ti jdens de vergadering, maar u kunt uw inspraak-
reacti e ook schrift elijk indienen.

Meer informati e
Kijk voor meer informati e over de complete agenda 
en de stukken op www.sonenbreugel.nl zoek op 
Gemeenteraad en/of Vergaderkalender.

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

De meeste cv-ketels staan op de fabrieksinstelling 
van 80 graden, maar werken effi  ciënter op 60 gra-
den.  Door de cv-ketel - het verwarmingswater, niet 
het drinkwater - naar 60 graden terug te brengen, 
kunt u tot wel €60 per jaar besparen. Dit kunt u zelf 
doen, eenvoudig en snel, en scheelt veel gas en dus 
CO2. Uw huis blijft  comfortabel warm en is er geen 
risico op een koude douche. Meer informati e vindt 
u op de website  www.zetmop60.nl.

 “Het verlagen van de temperatuur van de cv-ketel 
is een maatregel die veel mensen niet kennen. Dat 
is zonde! Het is eenvoudig, er is geen technische 

kennis voor nodig en je bespaart er geld mee. We 
geven inwoners daarom graag deze duurzame ti p 
om onze gemeente samen steeds een beetje groe-
ner en duurzamer te maken”, aldus wethouder Paul 
van Liempd. 

Eenvoudige maatregelen
Meer maatregelen die eenvoudig en goedkoop 
zijn: radiatorfolie (warme van radiator verwarmt de 
kamer ipv de koude muur), led-verlichti ng, 
tochtstrips, waterbesparende douchekop, pomp-
schakelaar voor de vloerverwarming. 

Bespaar geld en energie door cv-ketel op 60 graden te zetten

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
04 februari 2021 
Graafschappad 28, 5691 LX (BOUW-
EN)
05 februari 2021
Ekkersrijt 4611, 5692 DR (BOUWEN)
06 februari 2021
Apollolaan 52, 5694 WS (BOUWEN)
08 februari 2021
Beemdstraat 26, 5694 AK (BOUWEN)
09 februari 2021
Veluwepad 22, 5691 LR (BOUWEN)

10 februari 2021
Eindhovenseweg 23, 5691 NG 
(BOUWEN)
Eindhovenseweg 4, 5691 NG 
(BOUWEN)

Verleende omgevingsvergun-
ningen
09 februari 2021
Houtens 9, 5691 NX (BOUWEN)
10 februari 2021
Europalaan 8, 5691 EN (BOUWEN)

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning
10 februari 2021  
Juff erlaan 116, met 6 weken 
verlengd

Ingekomen sloopmeldingen
10 februari 2021
Jasmijnstraat 2, 5691 SE
11 februari 2021
Markt 1, 5691 AR
Kerkplein 5a, 5691 BB 


