
De bestaanszekerheid van veel mensen staat door 
de coronacrisis onder druk onder andere omdat zij 
hun noodzakelijke woonkosten niet kunnen beta-
len. Het Rijk wil huishoudens vanaf 1 maart 2021 
ti jdelijk ondersteunen met een fi nanciële regeling: 
de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 
(Tonk). De gemeenten zijn verantwoordelijk voor 
de uitvoering van Tonk en de regeling is gebaseerd 
op de bijzondere bijstandsregeling. 

Op 17 Maart 2021 zijn de landelijke verkiezingen 
voor de Tweede Kamer.

Coronaproof

Wij volgen ook ti jdens de verkiezing de coro-
na-richtlijnen van het RIVM op. Het stemlokaal 
richten we zo in dat kiezers en stembureauleden 
1,5 meter afstand van elkaar houden. Stembureau-
leden zitt en achter een kuchscherm. Ook zijn er 
beschermingsmiddelen beschikbaar. Stemhokjes en 
materialen maken we regelmati g schoon. Kortom, 
de verkiezing wordt ‘coronaproof’ georganiseerd.

Verschillende brandbrieven, aanvragen en verzoe-
ken bereiken ons. De laatste weken steeds meer. 
Ondernemers zitt en in de knel en ook inwoners 
willen weer vooruit. We zien dat de samenleving 
er genoeg van heeft  en snakt naar vrijheid en meer 
versoepelingen. We begrijpen dat en we voelen 
dat zelf ook. De afgelopen weken is dit op iedere 
overlegtafel, per gemeente, per bedrijfstak en zeker 
ook nati onaal, onderwerp van gesprek geweest. 
We zien dat iedereen zoekt naar de grenzen van de 
regels en naar wat wél kan.

Het kabinet blijft  oog houden voor het beschermen 
van mensen met een kwetsbare gezondheid en het 
toegankelijk houden van de zorg. De Britse variant 
van het virus zorgt ervoor dat het aantal besmet-
ti ngen in de afgelopen weken minder daalde dan 
gehoopt, en de laatste week zelfs toeneemt. We 
horen tot de top drie van alle regio’s waar het gaat 
om het aantal besmetti  ngen per 100.000 inwoners. 
Een derde golf lijkt onvermijdelijk.

Gemeentenieuws

We hebben beleidsregels opgesteld waarin is 
vastgelegd onder welke voorwaarden inwoners ge-
bruik kunnen maken van de ondersteuning voor 6 
maanden, over de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 
2021. Meer uitleg over de regeling en de voorwaar-
den vindt u op onze website www.sonenbreugel.nl 
(zoek op Tonk).
U kunt vanaf 1 maart 2021, via onze website, een 
verzoek voor een tegemoetkoming indienen. 

Stembureau’s

De stembureaus zijn dit jaar deels op andere 
locati es gevesti gd. U kunt uw stem uitbrengen 
bij een van de onderstaande locati  es binnen uw 
gemeente.
• Gemeentehuis, Raadhuisplein 1
• Braecklant, Amerikalaan 2
• De Zwaan, Markt 9
• De Bongerd, Asteroïdenlaan 2a (2 stembureaus)
• Combigebouw (brandweerkazerne), Rooijseweg 1
• Hotel Restaurant La Sonnerie, Nieuwstraat 45
• Unit parkeerterrein Vlielandlaan/Texellaan

Meer dagen stemmen

U kunt deze keer op 3 dagen stemmen: op 15, 16 
en 17 maart. Het vervroegd stemmen is vooral be-
doeld voor kiezers die behoren tot de risicogroep.
Op 15 en 16 maart kunt u alleen stemmen bij de 
volgende stembureaus:
• Gemeentehuis, Raadhuisplein 1
• Unit parkeerterrein Vlielandlaan/Texellaan

Beste inwoners en ondernemers van Son en Breugel,

Tweede Kamerverkiezingen

Volg ons op facebook en twitter

Landelijk is besloten iets meer risico te nemen en 
voorzichti g extra lucht te geven in de lockdown. 
Maar daar zit een grens aan, contacten moeten 
geleidelijk weer uitgebreid worden. Voor ons is er 
dan ook maar één conclusie mogelijk. We houden 
vast aan de landelijke maatregelen. Eenheid en 
afstemming bij de uitvoering van deze maatre-
gelen zijn belangrijk. Er zijn op dit moment geen 
mogelijkheden om lokaal extra ruimte te geven of 
uitzonderingen toe te laten.

Hopelijk leidt de weg van meer testen en vaccine-
ren naar een lente met meer versoepelingen. Tot 
die ti jd ligt de focus op de maatregelen waar we 
ons met zijn allen nog aan moeten blijven houden. 
Met begrip voor elkaar.

Namens de 21 burgemeesters van de gemeenten 
in veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,
Hans Gaillard

Balies weer terug in het 
gemeentehuis

De verbouwing van het gemeentehuis is gereed. De 
publieksbalies zijn weer terug in het gemeentehuis.

Op dinsdag 2 maart om 9.00 uur heeft  burgemees-
ter Hans Gaillard de eerste bezoeker van de balies 
in het vernieuwde gemeentehuis met bloemen 
ontvangen.

Hebt u een afspraak bij de balies? 
Dan bent u van harte welkom in het vernieuwde 
gemeentehuis, Raadhuisplein 1.
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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. 
23 februari 2021
Juff erlaan 112, 5692 WZ (BOUWEN)
24 februari 2021 
Nieuwstraat 9a, 5691 AA (RECLAME)

Verleende omgevingsvergun-
ningen
24 februari 2021
Juff erlaan 116 (BOUWEN)
Ter hoogte van Heemskerklaan 12, 
5694 CN (KAPPEN)

Ter hoogte van Nachtegaallaan 38, 
5691 VC (KAPPEN)

Ingekomen sloopmelding
24 februari 2021
Airborneweg 51, 5691 PS 

Melding Acti viteitenbesluit 
Milieubeheer 
De Kuilen 5, 5694 NM
Ekkersrijt 7401, 5692 HL  / Ekkersrijt 
7302, 5692 HH

Huisvesti ngsverordening
23 februari 2021
Inwerkingtreding arti kel 6, lid 9 van de 
Huisvesti ngsverordening Son en Breu-
gel 2020 – 2023. 

Tijdelijke ondersteuning 
noodzakelijke kosten (Tonk)
23 februari 2021 
Vastgesteld de ‘Beleidsregels Tijdelijke 
ondersteuning noodzakelijke kosten 
(Tonk) 2021 gemeente Son en Breugel’.

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

Boven de 70: stemmen per brief

Kiezers van 70 jaar of ouder kunnen stemmen per 
brief. Bent u 70 jaar of ouder? Dan ontvangt u 
persoonlijk informati e en uitleg over het stemmen 
per brief.

U kunt uw briefstem op de volgende manier 
inleveren:
•  versturen per post in de bijgeleverde ant-

woordenvelop
•  Inleveren bij  het gemeentehuis, Raadhuisplein 1
Let op: Het is niet de bedoeling dat u uw briefstem 
afgeeft  op een stembureau!

Speciale openingsti jden gemeentehuis voor het 
inleveren van uw briefstem:
•  Woensdag 10 maart tot en met vrijdag 12 maart 

en maandag 15 maart en dinsdag 16 maart: van 
09:00 – 17:00 uur

•  Woensdag 17 maart van 07:30 tot 21:00 uur.

Vragen over briefstemmen?
De Rijksoverheid heeft  een algemeen telefoonnum-
mer waar u terecht kunt met uw algemene vragen 
over briefstemmen. De telefonische hulplijn is te 
bereiken via 0800-1352 (7 dagen per week geo-
pend van 08:00 tot 20:00 uur).

Machti gen

Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan 
kunt u iemand anders machti gen om dit voor u te 
doen.

Wilt u iemand machti gen uit dezelfde gemeente?
Gebruik de achterkant van uw stempas om een 
kiezer uit dezelfde gemeente te machti gen om voor 
u te gaan stemmen.

Wilt u iemand machti gen uit een andere 
gemeente?
Voor een persoon uit een andere gemeente kunt u 
een volmacht op drie verschillende manieren aan-
vragen: digitaal, schrift elijk of persoonlijk. 

Meer informati e vindt u op onze website: 
www.sonenbreugel.nl
NB Uw aanvraag moeten wij uiterlijk 12 maart 
2021 om 17.00 uur ontvangen hebben.

Stemmen in een andere gemeente

Stemt u in een andere gemeente dan de gemeente 
waar u woont? Dan hebt u een kiezerspas nodig.

Aanvragen kiezerspas
U vraagt uw kiezerspas aan bij de gemeente waar 
u op 1 februari 2021 ingeschreven staat. Dit kan op 
drie manieren: digitaal, schrift elijk of persoonlijk.
Bewaar uw kiezerspas goed. 
U krijgt geen nieuwe pas als u uw kiezerspas kwijt-
raakt. Meer informati e vindt u op onze website: 
www.sonenbreugel.nl
NB Uw aanvraag moeten wij uiterlijk 12 maart 
2021 om 17.00 uur ontvangen hebben.

Heeft  u nog geen stempas ontvangen of 
bent u uw pas kwijt?

Hebt u uw stem(plus)pas niet ontvangen? Of bent 
u uw stempas kwijt, of is die beschadigd? 

Neem dan zo snel mogelijk contact op met de 
gemeente en vraag een vervangende stempas aan. 
Dit kan op drie manieren: digitaal, schrift elijk of 
persoonlijk.
Meer informati e vindt u op onze website: 
www.sonenbreugel.nl
NB U vraagt uw vervangende stempas aan bij de 
gemeente waar u op 1 februari 2021 ingeschreven 
stond.

Hulp bij het kiezen

Weet u (nog) niet op welke politi eke parti j u wilt 
stemmen in maart? Maak dan gebruik van de een 
van de stemwijzers. Dat werkt als volgt: u beant-
woordt de vragen die de stemwijzer stelt. Daarna 
laat de stemwijzer zien welke parti j het beste bij u 
past.
Op onze website htt p://verkiezingen.sonenbreugel.
nl vindt u ook een linkje naar een stemwijzer.

Meer informati e

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.

Afvalinzameling

Ophaalschema 8 maart t/m 12 maart 2021
• GFT-afval
• PMD-afval

GFT weer iedere week
Vanaf maandag 8 maart gaan we het GFT-afval weer 
wekelijks ophalen.

Haal een gratis kroonring voor 
uw PMD-afval

Bevesti g de kroonring aan een lantaarnpaal bij u 
in de straat. Dan kunnen u en uw buren daar de 
afvalzakken aan ophangen. Zo werkt u mee aan een 
opgeruimd straatbeeld en een effi  ciënte inzameling!

Volg ons op facebook en twitter
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