
Gemeentenieuws

Volg ons op facebook en twitter

Door de huidige versoepelingen wordt reizen naar 
het buitenland weer steeds beter mogelijk. 

Veel inwoners vragen dan ook nu weer 
reisdocumenten aan en dat betekent dat het druk 
is aan de balie in het gemeentehuis. Dat betekent 
dat het misschien wat langer duurt voordat u een 
afspraak hebt. Hou daar a.u.b. rekening mee. 

Check op tijd de geldigheid van je reisdocument.
Hebt u een document aangevraagd? Dan duurt het 

Openbare themabijeenkomst Omgevingswet voor 
raads- en burgerleden. 
Donderdag 10 juni 2021, aanvang: 20.00 uur.

De besluitenlijst van deze raadsvergadering 
is te bekijken op onze website. Kijk op www.
sonenbreugel.nl onder Over de gemeente, 
Gemeenteraad, Besluitenlijst gemeenteraad. 
Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere 
raadsvergaderingen. 

Hebt u hierover vragen? Dan kunt u contact 
opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, 
telefoon 491491, f.denhengst@sonenbreugel.nl

Vraag op tijd uw reisdocument aan! 

Openbare themabijeenkomst Omgevingswet 10 juni 2021

Besluitenlijst raadsvergadering 
3 juni 2021nog eens 5 werkdagen voor het document binnen is.

Wilt u een afspraak maken bij de balie? Dat 
kan makkelijk en snel via onze website www.
sonenbreugel.nl.

Let op: Ook kinderen hebben een reisdocument 
nodig in het buitenland, dus zorg ook dat zij een 
geldig reisdocument in bezit hebben.

Meenemen naar afspraak
Zorg dat u de volgende zaken meeneemt naar uw 
afspraak:
•  Al uw oude reisdocument(en): paspoort en/of 

identiteitskaart, geldig of niet geldig
•  1 pasfoto, maximaal 6 maanden oud en die 

voldoet aan de eisen (deze zijn terug te vinden op 
onze website)

Bij kinderen jonger dan 12 (bij identiteitskaart) 
of jonger dan 18 (bij paspoort), moet de gezag-
hebbende ouders toestemming geven (dit kan via 
onze website).

Datum:  17 juni 2021  

Starttijd: 19:30

Locatie: Via MS Teams, live te volgen via https://sonenbreugel.notubiz.nl

Politieke avond

Sessie 1 - beeldvormend

Toekomststrategie Groots! Voorzieningen en 

Evenementen in het SGE 

Het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) wil  graag een ge-

zamenlijke toekomststrategie voor het creëren van een 

blijvend en kwalitatief hoogstaand niveau van regionale 

voorzieningen en evenementen op het gebied van 

sport, cultuur en recreatie. 

Sessie 3 - oordeelsvormend

Concept programmabegroting GGD 2022 en notitie 

vroeghulp

Sessie 5 - oordeelsvormend

Vaststellen verordening commissie Bezwaarschriften

Raadsvergadering

Bespreekstukken:  - Zienswijze concept RES 1.0 

 - Advies Hekkelman aanbestedingsprocedure dorpshuis

Sessie 4 - beeldvormend

Beleidsplan bibliotheek Dommeldal 2021-2024

De bibliotheek heeft in samen-werking met de gemeen-

ten Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel 

een beleidsplan ontwikkeld. In dit plan zijn de visie op 

bibliotheekwerk en de plan-nen voor de komende 

4 jaar beschreven. 

Sessie 2 - beeldvormend

Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2028

Thema’s die aan bod komen zijn: functioneren van de 

riolering, klimaatbestendigheid en afkoppelen, commu-

nicatie en burgerparticipatie, de rol van de gemeente 

bij problemen en de bereidheid om te investeren.

19:30 – 20:15 19:30 – 20:15

20:30 - 21:1520:30 - 21:00

21:05 - 21:20

21:30

20:15-20:30 Pauze

21:00 - 21:05 Pauze

Pauze

Afvalinzameling

Ophaalschema maandag 14 juni t/m 
vrijdag 18 juni 2021
• PMD-afval
• GFT-afval

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

Onderwerp: de omgevingsvisie (concept-ontwerp). 
De bijeenkomst is voor pers en publiek live te 
volgen via https://sonenbreugel.notubiz.nl


