Gemeentenieuws

Financiële problemen door de corona-crisis?
Aanvragen bijdrage mogelijk tot 31 juli

Openbare opiniërende
raadsvergadering 24 juni

regeling. TONK staat voor: tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten. De bijdrage is maximaal
€1000,- per huishouden per maand, over de
periode van 1 januari t/m 30 juni 2021.
U kunt dus maximaal €6000,- ontvangen.

Hebt u door de coronacrisis financiële problemen?
Kunt u bijvoorbeeld de huur, hypotheek, gas,
licht of water niet meer betalen? Wellicht komt
u in aanmerking voor een bijdrage uit de TONK-

Aanvragen kan tot 31 juli 2021, dus wees er
snel bij! Meer informatie vindt u op https://
www.sonenbreugel.nl/tijdelijke-ondersteuningnoodzakelijke-kosten-tonk.
U kunt ook een mail sturen naar
tonk@dienstdommelvallei.nl of bellen met
0499 491491.

Donderdag 24 juni 2021, aanvang 20.00 uur.
Agenda:
• Jaarverslag en jaarrekening 2020
• Eerste bestuursrapportage 2021
• Kadernota 2021
De vergadering is voor pers en publiek te volgen
via https://sonenbreugel.notubiz.nl
Daar vindt u ook de complete agenda, tijden en
vergaderstukken.

Volg ons op facebook en twitter

Politieke Avond 17 juni
Tijdens de Politieke Avond van 17 juni komen de
volgende onderwerpen aan bod:
• Toekomststrategie Groots! Voorzieningen en
Evenementen in het SGE (beeldvormend);
• Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2028
(beeldvormend);
• Concept programmabegroting GGD 2022 en
notitie vroeghulp (oordeelsvormend);
• Beleidsplan bibliotheek Dommeldal 2021-2024
(beeldvormend);
• Vaststellen verordening commissie
Bezwaarschriften (oordeelsvormend);
• Zienswijze concept RES 1.0 (hamerstuk);
• Advies Hekkelman aanbestedingsprocedure
dorpshuis (hamerstuk).

De vergadering vindt digitaal plaats en is voor pers
en publiek live te volgen via https://sonenbreugel.
notubiz.nl. Daar vindt u ook de agenda, tijden en
vergaderstukken.

Afvalinzameling

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.

Ophaalschema maandag 21 juni t/m
vrijdag 25juni 2021
• PMD-afval
• GFT-afval
• Rest-afval
• Papier

Wilt u mee praten of inspreken? Meldt u dan
minimaal 24 uur voor aanvang van de politieke
avond aan via griffie@sonenbreugel.nl.

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

We noemen dat het ‘vragenhalfuurtje’ en het dient
als vervanging voor de rondvraag, die voorheen
aan het einde van de raadsvergadering plaatsvond.
De vragen kunnen gaan over allerlei actuele
aangelegenheden.

Het vragenhalfuurtje vindt plaats aan het begin
van de Politieke Avond van 17 juni, van 19:00 uur
tot 19:30 uur. Alleen raads- en burgerleden kunnen
vragen stellen. U kunt wel het vragen-halfuurtje live
volgen via https://sonenbreugel.notubiz.nl.

Vragenhalfuurtje
Tijdens de Politieke Avonden krijgen de raadsen burgerleden twee keer in de zes weken de
gelegenheid om vragen te stellen aan het college of
een wethouder.

Bekendmakingen
Wij bieden op deze pagina een
overzicht van de bekendmakingen
aan. De volledige informatie
vindt u op overheid.nl
bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven
van vergunningen, plannen en
plaatselijke regelgeving?
Op www.overuwbuurt.overheid.nl
vindt u informatie over uw buurt.
U kunt ook gebruikmaken van de
e-mailservice of van de app
‘Over uw buurt’.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op
papier?
Neem dan contact op via
T 0499-491491.

Aangevraagde
omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen
niet ter inzage.
03 juni 2021
Jufferlaan 134, 5692 WZ (BOUWEN)
08 juni 2021
Airbornestraat 1, 5691 CB (BOUWEN)

Verleende omgevingsvergunningen
04 juni 2021
Azielaan 43, 5691 LA (BOUWEN)

08 juni 2021
Meierijlaan 8, 5691 LH (BOUWEN)
09 juni 2021
Willemstraat 32, 5691 TR (BOUWEN)
10 juni 2021
Smaragdlibel 6 (kavel E07 (BOUWEN)

Ontwerpbestemmingsplan
ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan “Herziening reststroken groen 2021” ligt
vanaf donderdag 16 juni 2021 tot en
met woensdag 27 juli 2021 ter inzage
(NL.IMRO.0848.BP155RESTSTROKEN-ON01)

Ontwerpbeschikking Wabo
OK Oliecentrale B.V., Eindhovenseweg
4, 5691 NG: plaatsen AdBlue opslagtank en afleverpunt.

Beschikking Wm/Wabo
PLUGA V.O.F., Ockhuizenweg 22, 5691
PK: veranderen pluimveehouderij

www.sonenbreugel.nl
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