
Gemeentenieuws

De kermis in Son en Breugel wordt verplaatst naar 
het weekend van 8 tot 12 oktober 2021. Al jaren 
vindt de kermis in Son en Breugel plaats in het 
derde weekend van juni. 

Door de coronamaatregelen is het lange 
tijd onzeker geweest of en op welke termijn 
evenementen weer kunnen doorgaan.

Het organiseren van de kermis vergt veel 
voorbereiding. Omdat de vooruitzichten voor juni 
niet concreet waren, heeft de organisatie ervoor 
gekozen om de kermis dit jaar te verplaatsen naar 
oktober. Daarbij is de aansluiting gezocht bij andere 
evenementen die in die periode plaatsvinden. 

Dit besluit geeft meer zekerheid voor de 
organisatie, de exploitanten en de artiesten.

Elk jaar ontvangen enkele inwoners van Son en 
Breugel ter gelegenheid van Koningsdag een 
Koninklijke onderscheiding. De aanvraag voor de 
onderscheiding loopt via de burgemeester. Iedereen 
kan één of meerdere personen voordragen. 

De voorstellen voor een onderscheiding voor 
Koningsdag 2022 moeten uiterlijk vóór 15 juli 2021 
bij de gemeente zijn ingediend. 

Wanneer u een persoon wilt voordragen, verzoeken 
wij u eerst contact op te nemen met de heer Frans 
den Hengst, tel.: 0499-491491.
Algemene informatie over het aanvragen van een 
onderscheiding is te vinden op www.lintjes.nl 

Hebt u als inwoner een verzoek of melding bij ons 
ingediend? Bijvoorbeeld een automatische incasso 
wijziging, een melding openbare ruimte, een klacht 
of een ontheffing. 

In veel gevallen kunt u dan de stand van zaken van 
uw verzoek of melding volgen via ons klantportaal. 
U kunt op elk gewenst moment in het klantportaal 
inloggen met uw DigiD en zien wat de stand van 
zaken is. 

U kunt ook een bericht achterlaten of een 
document uploaden. U krijgt een e-mailbericht als 
er iets wijzigt (als u heeft aangegeven dat u dat wil 
bij de aanvraag en/of in het klantportaal).

U kunt via onze website inloggen (knop Inloggen op 
de homepage rechts bovenin).

Kermis verplaatst naar oktober

Tijdig lintje Koningsdag 2022 aanvragen

Afvalinzameling

Volg uw melding of verzoek?

Ophaalschema maandag 7 juni t/m 
vrijdag 11 juni 2021
• PMD-afval
• GFT-afval
• Papier

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

Jaarlijkse KGA-ronde
U kunt KGA-afval op de volgende dagen en locaties 
bij de KGA-wagen inleveren:

Woensdag 2 juni
12.00 – 13.45 uur   Vuurvlinderlaan in de parkeer-

strook bij de speeltuin
14.00 – 16.00 uur   Aziëlaan ter hoogte van de 

nummers 50- 52
Donderdag 3 Juni
12.00 – 13.45 uur  Breugel, Sint Genovevastraat bij 

de kerk
14.00 – 16.00 uur  Asteroïdenlaan bij het winkel-

centrum
Vrijdag 4 juni
12.00 – 13.45 uur   hoek Ganzenbloemlaan/
 Heriklaan
14.00 – 15.00 uur  Berlagelaan tussen nummer 8 

en 10 t.h.v. Paulus Potterstraat
15.15 – 17.00 uur  17 Septemberplein bij de glas-

bakken

Meer informatie over 
KGA- of KCA-afval op 
onze website en in de 
afvalapp.


