
Gemeentenieuws

Eén op de drie huishoudens heeft wel eens 
betalingsachterstanden. Dat is niet altijd een 
probleem, maar kan het wel worden wanneer die 
achterstanden structureel worden.  
Om dit te voorkomen is de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening gewijzigd. Hierin is nu geregeld 
dat gemeenten schulden in een vroeg stadium 
signaleren en daarover afspraken maken met de 
schuldeisers van vaste lasten. Denk bijvoorbeeld 
aan zorgverzekeraars, energieleveranciers, 
waterbedrijven en woningcorporaties. Wij werken 
bij die vroeg-signalering samen met de organisatie 
Lumens.

Inwoners benaderen in geval van 
betalingsachterstanden
Schuldhulpverleners en budgetcoaches werken 
samen om inwoners te helpen bij het voorkomen 
van grotere schulden. Dit doen zij door contact 
op te nemen met bewoners van wie bekend is dat 
zij één of meer betalingsachterstanden hebben. 
Zij bieden deze inwoners per brief hulp aan voor 
het oplossen van hun geldzorgen. Als er meer 
achterstanden zijn, gaat een medewerker van 
Lumens langs voor een huisbezoek. Het doel is altijd 
om samen te zoeken naar een oplossing en erger te 
voorkomen.

Zelf hulp vragen om erger te voorkomen
Als u kampt met betalingsachterstanden en 

Woensdag 26 mei, donderdag 27 mei en vrijdag 
28 mei 2021 worden de eikenbomen op een aantal 
plekken in het dorp voor de 2e keer beneveld. 
Waarschijnlijk gebeurt dit voor een groot deel 
’s avonds en ’s nachts.

Kijk op www.sonenbreugel.nl / eikenprocessierups 
voor meer informatie over de bestrijding en o.a. op 
welke plekken de bomen beneveld worden.

Hulp voor mensen met betalingsachterstanden 

Bestrijding eikenprocessierups

financieel in de knel dreigt te raken of geraakt bent, 
kunt ook zelf actie ondernemen door contact op te 
nemen met Lumens. Hoe eerder een budgetcoach 
en een schuldhulpverlener meedenken over een 
oplossing, hoe beter zij samen met u de geldzorgen 
kunnen beperken.

Geldzorgen zorgen vaak voor spanningen in 
een gezin. U ligt er wakker van. Die spanningen 
kunnen leiden tot gezondheidsklachten en andere 
problemen. 
Ook daarom is het belangrijk er op tijd bij te zijn. 
Bij Lumens krijgt u individuele ondersteuning 
en u kunt er ook terecht voor cursussen over 
budgetteren en financiën, om te leren om 
achterstanden vóór te blijven.

Zorgen over geldzaken? 
Hulp wordt u gratis aangeboden 
Inwoners van Son en Breugel die zich zorgen maken 
om hun geldzaken, kunnen contact opnemen met 
Lumens. shvnoord@lumenswerkt.nl of 
040 219 33 00. De hulp is gratis en vrijblijvend.

“Geldproblemen kunnen ons allemaal overkomen. 
Maar vaak schamen mensen zich hiervoor. De 
geldzorgen schuilen dan spreekwoordelijk achter 
de voordeur. Wij zijn er om hulp te bieden. 
Bijvoorbeeld door samen de post te openen, 
wanneer dit lastig is. Maar ook bij het invullen van 

Datum:  Donderdag 3 juni 2021
Starttijd: 19:30
Locatie: Via MS Teams, live te volgen via https://sonenbreugel.notubiz.nl

19:30 Start sessies  
19:30 – 20:15 Sessie 1  Sessie 2
 Toekomststrategie Groots! Voorzieningen en  Beleidsnota openbaar groen 2021
 Evenementen en het SGE

 Beeldvormende sessie Beeldvormende sessie

20:30 Start Raadsvergadering

20:30 Onderwerpen die aan bod komen bij de raadsvergadering:
 Begroting Gemeenschappelijke Regeling WSD
 Begroting Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven
 Begroting Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
 Informatiebeleid Dommelvallei 2021-2025

Online vergaderen, mee praten of inspreken

De vergadering vindt digitaal plaats en is voor pers en publiek live te volgen via https://sonenbreugel.notubiz.nl.

Tijdens de beeldvormende sessie heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek. 
Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het spreekrecht. U krijgt dan bij aanvang van de sessie maximaal 5 minuten het woord om 
uw visie op het onderwerp mee te geven.

Wilt u mee praten of inspreken? Meldt u dan minimaal 24 uur voor aanvang van de politieke avond aan via griffie@sonenbreugel.nl.
Voor meer informatie over de politieke avonden kunt u terecht op www.sonenbreugel.nl/politieke-avonden.

Politieke avond

formulieren of bij contact met schuldeisers,” vertelt 
Marcel Bakker, schuldhulpverlener bij Lumens in 
Son en Breugel.

Marcel Bakker


