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De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te 
bekijken op onze website.
Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Over de 
gemeente, Gemeenteraad, Besluitenlijst gemeen-
teraad. 

Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere 
raadsvergaderingen.
Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen 
met onze raadsgriffi  er Frans den Hengst, telefoon 
491491, f.denhengst@sonenbreugel.nl

Afvalinzameling

Ophaalschema maandag 10 mei t/m 
vrijdag 14 mei 2021
• PMD-afval
• GFT-afval
• papier

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

Volg ons op facebook en twitter

De gemeenteraad heeft  op 18 maart 2021 besloten 
een lokaal corona steunfonds in te stellen. Om 
invulling geven aan dit besluit hebben we de 
bestaande Tonk-regeling verruimd.

Ook dit jaar hebben we 
de herdenking op 4 mei in 
verband met de coronamaat-
regelen klein gehouden. De 
burgemeester heeft  een krans 
gelegd bij het monument en 
heeft  de inwoners toegespro-
ken via een videoboodschap 
op social media en de website 
(zoek op dodenherdenking). 
De volledige tekst van de 
toespraak vindt u ook in deze 

krant. Leerlingen van basisschool De Regenboog 
hebben zelf een gedicht gemaakt dat we ook via 
social media hebben gedeeld. Inwoners konden en 
kunnen (met inachtneming van de maatregelen) bij 
het monument herdenken en bloemen leggen. 

Anne Frankboom geplant
Daarnaast heeft  burgemeester Hans Gaillard op 
4 mei 2021 samen met twee kinderen van de jeugd-
gemeenteraad een nazaat van de Anne Frankboom 
geplant in Vroonhoven.

“De mogelijkheden om samen te herdenken zijn 
ook dit jaar helaas beperkt. Gelukkig kan ik deze 
boom samen met de kinderen van de jeugdge-
meenteraad planten. We planten een wel heel 
bijzondere boom dit jaar: de Anne Frankboom. 

Lokaal corona steunfonds

Geen markt op Hemelvaartsdag

Herdenking 4 mei 2021 en planten 
Anne Frankboom

Anne Frank brengt de gedachte aan de oorlog heel 
dichtbij. Iedereen kent Anne en haar verhaal. Met 
deze boom herdenken wij haar en alle andere 
slachtoff ers van de oorlog. Sommige scholen in het 
dorp brengen weleens een bezoek aan het Anne 
Frankhuis. Nu kunnen zij ook de boom waar Anne 
op uitkeek in het echt en van dichtbij bekijken.”, 
aldus burgemeester Hans Gaillard.  

Kastanjeboom
De wereldberoemde witt e paardenkastanje uit 

De Tijdelijke ondersteuningsregeling noodzakelijke 
kosten (Tonk) is een bijdrage voor de betaling 
van de vaste lasten zoals huur en hypotheek en is 
bedoeld voor inwoners die fi nancieel een terugval 
hebben gekregen door corona. 

Inwoners van Son en Breugel kunnen, via onze 
website (homepagina: Tonk), nadere informati e 
lezen en ook een verzoek voor tegemoetkoming 
indienen.

Daarnaast nodigen we iedereen, huishoudens en
ondernemingen, uit die door corona in problemen
is gekomen, zich bij ons te melden. Als via (Rijks)
regelingen geen ondersteuning mogelijk is, kijken 
wij samen met u hoe wij u fi nancieel kunnen 
ondersteunen.

1850 stond in de binnentuin van Prinsengracht 
263. Anne Frank keek er precies op uit vanuit het 
Achterhuis, waar ze van juli 1942 tot augustus 1944 
ondergedoken zat. 

Ze schreef drie keer over de boom in haar dagboek. 
De laatste keer was op 13 mei 1944. ‘Onze kastan-
jeboom staat van onder tot boven in volle bloei, hij 
is vol met bladeren en veel mooier dan verleden 
jaar’.

Op Hemelvaartsdag donderdag 13 mei 2021 gaat 
de weekmarkt niet door. Wel staat een enkele 
marktkoopman/vrouw op dinsdag 11 mei 2021 op 
het Raadhuisplein. 

U kunt bij uw marktkoopman/vrouw navragen of 
hij/zij aanwezig is op dinsdag 11 mei


