
15 april 2021 om 16.00 uur.
(niet openbaar i.v.m. corona-
maatregelen)

Agenda 
•   Mededeling: 
 Duurzaamheidsprijs
•   Ingekomen post: 
  Naamgeving pleintje achter 

de Plus 
•  Stand van zaken: 
 ‘Wonen’ in Son en Breugel
•  Stand van zaken: 
 fi lmpje Plasti c Soup
•  Stand van zaken: 
 borden Nieuwstraat

Gemeentenieuws

Vergadering Jeugdgemeenteraad
Snelheidscontrole Planetenlaan

Op dinsdag 6 april jl. heeft  de 
politi e tussen 17.15 uur en 
21.00 uur op de Planetenlaan 
(max. 50 km per uur) een snel-
heidscontrole uitgevoerd.
Tijdens de controle passeerden 
3741 voertuigen, waarvan er bij 
227 een snelheidsovertreding werd geconstateerd. 
De hoogst gemeten snelheid was 85 kilometer per 
uur.

Afvalinzameling

Ophaalschema zaterdag 19 april t/m 
vrijdag 23 april 2021
• PMD-afval
• GFT-afval

Afval niet opgehaald? 
Bel dan naar afvalinzamelaar Baetsen via 
088-233200.

Haal een grati s 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 zorgt u ervoor dat 
de zakken niet wegwaaien of opengehaald worden 
door katt en of vogels. Meer info op 
www.sonenbreugel.nl (zoek op kroonringen).

Meedoen aan de opschoonactie 
“Adopteer een straat of wijk”?

Volg ons op facebook en twitter

Het weer wordt steeds extremer, ook in Son en 
Breugel. De zomers zijn steeds vaker heet en droog, 
afgewisseld met stortbuien het hele jaar door. Als 
gemeente willen we ons hierop voorbereiden, om 
een pretti  ge leefomgeving te behouden. Wij willen 
graag weten hoe u denkt over onderwerpen als 
water, klimaat en gezondheid. Zodat wij uw mening 
kunnen meenemen in ons nieuwe beleid hierover. 
De enquête heeft  15 vragen en duurt ongeveer 10 
minuten. Deelname is anoniem. U kunt de enquête 
invullen tot en met 30 april 2021.

U kunt de enquête invullen via 
deze QR-code:

De voetgangersbrug over de Dommel bij Vroonho-
ven is al enige ti jd afgesloten. Door het wassende 
water van de Dommel is het bruggenhoofd aan 
de Breugelse kant van de brug deels onderspoeld. 

Aanmelden kan via www.sonenbreugelverbindt.nl/
web/sonenbreugelschoon/inschrijff ormulier.

Geef aan met hoeveel mensen u aan de slag gaat en 
SonenBreugelverbindt zorgt ervoor dat u hand-
schoenen, vuilniszakken, afvalgrijpers en hesjes 
ontvangt.

Enquête over extreem weer

Instabiel bruggenhoofd bij brug Vroonhoven wordt gefaseerd aangepakt

Afgelopen week is er onderzoek uitgevoerd naar 
de ontstane schade. Het betreff ende landhoofd 
is dusdanig onderspoeld, dat er een reële kans 
bestaat dat deze verder kan inzakken. We hebben 
Ingenieursbureau Tauw BV gevraagd een plan 
op te stellen voor een ti jdelijke oplossing om het 
landhoofd te stabiliseren, zodat de brug zo snel als 
mogelijk weer veilig gebruikt kan worden. Het drin-
gende advies is om de brug nu niet te gebruiken, 
want er bestaat een reëel gevaar dat het landhoofd 
kan inzakken.

Vervolgens zal het ingenieursbureau een engi-
neeringstraject opstarten om de geconstateerde 
gebreken structureel op te lossen. Hiervoor dient 
een nieuw proces voor een omgevingsvergunning 
doorlopen te worden. Zodra dit gereed is kunnen 
we een ti jdsplanning maken voor de fysieke werk-
zaamheden aan de brug.


