
Op 8 juli vindt - op initiatief van de raad - als 
onderdeel van de Politieke Avonden, een samen-
spraakbijeenkomst plaats. Wij vragen u mee te 
denken en te praten over de ‘Beleidsnota Openbaar 
Groen 2021’. 

Op 18 maart 2021 heeft de gemeenteraad gekozen 
voor een andere afvalinzamelaar 
(Gemeenschappelijke Regeling Blink). 

De raad heeft besloten om voorlopig de 
inzamelingfrequenties in 2022 voor Plastic, Metaal 
en Drankkartons (PMD) én Groente- fruit- en 
Tuinafval (GFT) op het huidige serviceniveau te 
handhaven. 

Het handhaven van het huidige serviceniveau 
brengt extra kosten met zich mee. U kunt ons 

Samenspraakbijeenkomst – Praat mee met de raad over Openbaar Groen 

Onderzoek inzamelfrequentie afval

Regentonactie
€20,- korting op 
een regenton

Van 19 juni t/m 31 juli 2021
krijgen alle inwoners van 
gemeente Son en Breugel 
€20,- korting op een
regenton.

Postcode: ...................................
Huisnummer: .............................

Met een volledig ingevulde bon kun je terecht bij:
Boerenbond – Pets Place, Van Den Elsenstraat 36 in Breugel
of Praxis, Ekkersrijt 4018, 5692 DA Son.

Actievoorwaarden:
• Korting alleen op vertoon van de volledig ingevulde bon.
• Alleen voor inwoners van de gemeente Son en Breugel.
• De korting is geldig op alle regentonnen in het assortiment.
• Maximaal één bon per huishouden.
• Actieperiode: 19 juni t/m 31 juli 2021.

In te wisselen bij:

Beleid en budget
Deze nota behandelt spelregels over groene 
burgerparticipatietrajecten, behoud en vernieu-
wing van bomen binnen de bebouwde kom 
en de noodzaak om meer met natuurlijke 
beplanting (gezaaide borders) te werken in de 
plantsoenvakken. Verder wordt er nog kort uitleg 
gegeven waarom groen belangrijk is en wat 
beeldgericht werken inhoudt. Dit beleid mondt uit 
in acht maatregelen die geld vragen. Het op orde 
krijgen van groengegevens is eigenlijk de 
allerbelangrijkste.

Het gaat deze avond dus over enkele hoofdlijnen 
van het beleid en budget voor planvoorbereiding 
en omvormingen.
Het gaat niet over de staat van het huidige 
onderhoud. 

We halen ook nadrukkelijk geen wensen op over 
zaken in uw eigen leefomgeving. 

Wensen eigen omgeving
Na vaststelling van dit beleid en het bijbehorende 
budget zullen we de komende jaren gebieden 
gaan omvormen met klimaatbestendiger groen 
en gaan dan per straat of per wijk contact met u 
opnemen. Op dat moment kunnen we echt met u 
in gesprek over wat u belangrijk vindt in uw eigen 
leefomgeving. 

Aanmelden
De bijeenkomst vindt digitaal plaats via MS Teams 
op donderdag 8 juli en start om 20:00 uur. Wilt 
u meedenken met de raad over dit onderwerp? 
Meldt u dan minimaal 24 uur voor aan-vang van de 
bijeenkomst aan via griffie@sonenbreugel.nl. 

Inwoners krijgen van 19 juni t/m 31 juli 2021 
€ 20,- korting op een regenton. Met een regenton 
kunt u eenvoudig schoon regenwater opvangen. 
U gebruikt het water vervolgens bijvoorbeeld in de 
tuin. Daarmee bespaart u drinkwater. Bovendien 
maakt u uw tuin er klimaatbestendig mee.
En zo kunt u lekker genieten van uw tuin! 

Knip de bon uit, vul ‘m in en krijg direct € 20,- 
korting op een regenton. 

Kijk www.sonenbreugel.nl/duurzaamheid voor 
meer informatie en andere tips over het 
klimaatbestendig maken van uw leefomgeving.

Actie: Korting op een regenton!

uw mening geven over de invulling van de 
tariefstijging via een online vragenlijst.

Ga naar: https://enquete.toponderzoek.com/
sonenbreugel en vul anoniem de vragenlijst in. 
Invullen kost u 5 minuten. Het onafhankelijk 
onderzoeksbureau Toponderzoek voert het 
onderzoek uit. 


