
Gemeentenieuws

Op 20 mei 2021 vindt de eerste offi  ciële Politi eke 
Avond plaatst. De vergadering vindt digitaal plaats 
en is voor pers en publiek live te volgen via 
htt ps://sonenbreugel.notubiz.nl.

De raad wil samen met u over een aantal 
onderwerpen praten en neemt ook in het laatste 
deel van de avond een aantal besluiten.
De volgende onderwerpen staan op de agenda:
•  Begroti ngen Gemeenschappelijke Regelingen 

WSD, Metropoolregio Eindhoven en 

Woensdagavond 2 juni van 19.30 tot 20.30 uur 
organiseren wij in samenwerking met 
HetEnergieBureau een digitale informati eavond 
over de Transiti evisie Warmte (TVW). 

Wij moeten net als iedere andere gemeente 
in Nederland vóór eind 2021 een Transiti evisie 
Warmte (TVW) vaststellen. Deze visie geeft  richti ng 
aan waar, wanneer en hoe we in Son en Breugel de 
komende jaren van het aardgas af kunnen gaan.

We zijn nu deze visie aan het voorbereiden en 
eind van het jaar gaat de gemeenteraad onze visie 
vaststellen.

We willen u informeren over waarom en hoe we 
van het aardgas af gaan. 

Weet je een leuke naam voor het speelterrein 
achter de Plusmarkt? Stuur je naam dan naar 
jgr@sonenbreugel.nl. De wedstrijd loopt tot en 
met 21 mei 2021. 

Eerste offi  ciële Politieke Avond

Informatieavond samen aardgasvrij Son en Breugel

Naamwedstrijd speelterrein achter de Plusmarkt

Afvalinzameling

Ophaalschema zaterdag 22 mei t/m 
vrijdag 28 mei 2021
• PMD-afval
• GFT-afval
• Rest-afval
• papier

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

Inhaaldag Pinksteren
•  Alle rondes (GFT-, rest -en PMD-afval) van            

24 mei 2021, 2e Pinksterdag, worden ingehaald 
op zaterdag 22 mei 2021.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant 
(oordeelsvormende sessie)

•  Beleidsnota Openbaar groen 2021 
(beeldvormende sessie)

•  Zienswijze concept RES 1.0 (oordeelsvormende 
sessie)

•  Zienswijze op ontwerpbegroti ng 2022 
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (besluit)

•  Jaarverslag en jaarrekening 2020, 
meerjarenbegroti ng 2022- 2025 en de 1e en 2e 
begroti ngswijziging van Dienst Dommelvallei 
(besluit)

•  Aanpassing Regionaal Ontwikkelfonds 
Werklocati es (besluit)

Wilt u mee praten of inspreken? Meldt u dan 
minimaal 24 uur voor aanvang van de politi eke 
avond aan via griffi  e@sonenbreugel.nl.

Voor meer informati e over de politi eke avonden 
en de complete agenda van 20 mei 2021 kunt u 
terecht op 
www.sonenbreugel.nl/politi eke-avonden.

Het gemeentehuis is op maandag 24 mei 2021 
gesloten.

Gemeentehuis gesloten

U kunt ti jdens de informati eavond vragen stellen 
via de chat die wij (zoveel mogelijk) live zullen 
beantwoorden.

Datum: 2 juni 2020
Inloop vanaf 19.15 uur
Start informati eavond: 19.30 uur
Einde informati eavond +/- 20.30 uur

Wilt u deelnemen aan deze informati eavond, meld 
u dan aan via duurzaam@sonenbreugel.nl. 

U ontvangt enkele dagen voorafgaand aan de 
informati eavond een e-mail met de link voor 
de bijeenkomst en een instructi e over hoe in te 
loggen.

Uit alle inzendingen zal Shannon samen met een 
aantal leden van de Jeugdgemeenteraad de beste 
naam kiezen.

Werkzaamheden brug Vroonhoven

Deze week wordt het brughoofd van de brug in 
Vroonhoven versterkt.


