
150 mezenkastjes 

We gaan dit jaar samen met de IVN opnieuw 150 
mezenkastjes uitdelen aan inwoners. Iedereen kan 
het mezenkastje in zijn/haar tuin op hangen om zo 
meer koolmezen aan te trekken. Koolmezen kunnen 
een rol spelen in de bestrijding van de eikenproces-
sierups.

Op vrijdag 5 maart 2021 heeft  wethouder Jan 
Boersma samen met de voorzitt er van het IVN Ellen 
van Wijk het eerste mezenkastje uitgereikt aan 
inwoner Carel Verdonschot.

Verkiezingen

Voor informati e over de verkiezingen verwijzen wij 
u naar de speciale themapagina over de verkiezin-
gen in deze krant of onze website: 
www.sonenbreugel.nl.

Afvalinzameling

Ophaalschema 15 maart t/m 19 maart 2021
• PMD-afval
• GFT-afval
• Papier

Balies weer terug in het 
gemeentehuis

Hebt u een afspraak bij de balies? 
Dan bent u van harte welkom in het vernieuwde 
gemeentehuis, Raadhuisplein 1. 

Openbare raadsvergadering

Donderdag 18 maart 2021, 20.00 uur.

Agenda
•  Intrekken Subsidieverordening muziekonderwijs 

2001
•  Integraal Beheerplan Bos- en natuurterreinen 

gemeente Son en Breugel
•  Toetreding Gemeenschappelijke regeling Blink

Online vergaderen en inspreken
De vergadering vindt digitaal plaats en is 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 griffi  e@
sonenbreugel.nl Inspreken kan mondeling ti jdens 

Gemeentenieuws

de vergadering, maar u kunt uw inspraakreacti 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.

Vergadering Jeugdgemeenteraad

11 maart 2021 om 16.00 uur.
In de raadzaal van het gemeentehuis.
I.v.m. de coronamaatregelen is de vergadering niet 
toegankelijk voor publiek.

Agenda
• Vraag skatepark 
•  Vraag Adviesraad Sociaal Domein
•  Stand van zaken: mee-

kijken bij de Volwassen 
Gemeenteraad

•  Stand van zaken: fi lmpje 
Plasti c Soup 

•  Stand van zaken: bor-
den Nieuwstraat

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

Alle huiseigenaren in Son en Breugel hebben een 
waardebon van €70,- ontvangen om producten 
die energiebesparing mogelijk maken. Door de 
coronamaatregelen konden informati eavonden 
over energiebesparing niet doorgaan en waren 
ook veel winkels gesloten. Daarom verlengen we 
de inlevertermijn tot 31 december 2021 (of tot het 
subsidieplafond bereikt is).

Verzilver de waardebon nog dit jaar en profi teer 
van grati s tochtstrippen, ledlampen of iets anders!
Tot nu toe zijn er al 1271 waardebonnen ingediend. 

Dat is 60% van het budget. Dat is fi jn! Maar we 
hebben dus nog budget over. 

•  Hebt u geen waardebon ontvangen en bent u be-
woner en eigenaar van een koopwoning? Neem 
dan contact op met de uitvoerende organisati e 
“Winst uit je woning”. De helpdesk is bereikbaar 
via: info@winstuitjewoning.nl of via telefoonnum-
mer: 023-5836936 . 

•  Bent u uw bon kwijt? Stuur dan een mail naar 
duurzaam@sonenbreugel.nl met naam, adres en 
telefoonnummer. 

Waardebon energiebesparende maatregelen in te leveren tot december 2021

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. 
26 februari 2021
Airbornestraat 1, 5691 CB (RECLAME)
Nieuwstraat 70, 5691 AG (BOUWEN)
01 maart 2021
Weegschaallaan 14, 5694 VJ (BOUWEN)
Veerstraat 50, 5694 AD (BOUWEN)
02 maart 2021
Panterlaan 1, 5691 GD (MELDING LO-
ZING IN DE BODEM OF DE RIOLERING 
BUITEN INRICHTINGEN)

Verleende omgevingsvergun-
ningen 
02 maart 2021
Apollolaan 52, 5694 WS (BOUWEN)
03 maart 2021
Veluwepad 22, 5691 LR (BOUWEN / 
ALARMINSTALLATIE)

Ingekomen sloopmeldingen
25 februari 2021
Science Park Eindhoven 5008, 5692 EA
26 februari 2021
Van Goghstraat 7, 5691 DJ
02 maart 2021
Kleine Beerlaan 33, 5694 LL 
03 maart 2021
Kerkplein 5, 5691 BB 

Ingekomen gebruiksmeldingen 
26 februari 2021
Airbornestraat 1, 5691 CB (BRAND-
VEILIG GEBRUIK)

Airbornestraat 1, 5691 CB (ALARM-
INSTALLATIE)

Geaccepteerde gebruiks-
melding
04 maart 2021
Ekkersrijt 4030, 5692 DA (MELDING 
BRANDVEILIG GEBRUIK)

Ontwerpbeschikking ter inzage 
Ekkersrijt 1301, 5692 AJ

Besluit intrekken omge-
vingsvergunning ter inzage
Sonniuswijk 7, 5691 PD

•  Vraag Adviesraad Sociaal Domein


