Politieke Avond 15 juli
Tijdens de Politieke Avond van 15 juli komen de
volgende onderwerpen aan bod:
• Nota Armoedebeleid (beeldvormend)
• Vaststelling bestemmingsplan “Breugel; Sint
Hubertuslaan ong.” (oordeelsvormend);
• Kredietvotering De Bongerd (oordeelsvormend);
• Verordening tweede wijziging APV 2019
(oordeelsvormend);
• Inzamelfrequenties GFT/PMD bij toetreding GR
Blink per 1-1-22 (oordeelsvormend);
• Toekomststrategie Groots! Voorzieningen en
Evenementen in het SGE (besluitvormend);
• Ontwikkelingslocatie Begoniastraat
(besluitvormend);
• Beleidsplan bibliotheek Dommeldal 2021 – 2024
(besluitvormend).
Armoedebeleid beeldvormend bespreken
De sessie over de nota Armoedebeleid 2021 – 2024

stond gepland als oordeelsvormende sessie, maar is
omgezet naar een beeldvormende sessie.
Het huidige armoedebeleid dateert uit 2007 en
daarom is er een plan van aanpak geschreven
voor een nieuw armoedebeleid. Verschillende
onderzoeken en een bespreking in de commissievergadering hebben input aangeleverd voor een
nieuwe nota armoedebeleid.

Afvalinzameling
Ophaalschema maandag 19 juli t/m
vrijdag 23 juli 2021
PMD-afval
GFT-afval
Restafval
Papier
Afval niet opgehaald?
Bel dan naar afvalinzamelaar
Baetsen via 0880-233200.

Besluitenlijst raadsvergadering
7 juli 2021
De besluitenlijst van deze raadsvergadering is
te bekijken op onze website. Kijk op
www.sonenbreugel.nl onder Over de gemeente,
Gemeenteraad, Besluitenlijst gemeenteraad.

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

Actie: Korting op een regenton!

Regentonactie
€20,- korting op
een regenton

Inwoners krijgen 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!

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

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

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.

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
kli-maatbestendig maken van uw leefomgeving.

Stukken digitaal inzien

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’.

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.
30 juni 2021
Ekkersrijt 2066, 5692 BA (BOUWEN)
Zuiderkruislaan 61,5694 LT (BOUWEN)
05 juli 2021
Richellaan 12, 5691 ZN (BOUWEN)

Verleende omgevingsvergunningen
05 juli 2021
Roerlaan 9, 5691 HG (BOUWEN)
Marijkestraat 23, 5691 TW (BOUWEN)
07 juli 2021
Dr. Berlagelaan 15, 5691 DA (BOUWEN)
Taylorstraat 11a, 5691 CH (BOUWEN

In te wisselen bij:

EN HANDELEN IN STRIJD MET REGELS
RUIMTELIJKE ORDENING)
08 juli 2021
Bisonlaan 2 5691 GC (KAPPEN)
Lamalaan 7 5691 GJ (KAPPEN)
Dopperlaan 4 5691 GS (KAPPEN)
Tollenstraat 2 5691 XL (KAPPEN)

Ingekomen gebruiksmelding
Brandveilig gebruik
05 juli 2021
Science Park Eindhoven 5008a, 5692EA

Evenementen
30 juni 2021
• 	Muziek in de buitenlucht Zonhove
Nieuwstraat 70, 26 en 28 juli 2021,
2 en 4 augustus 2021 en 9 en
11 augustus 2021:
Ontheffing 12 dagenregeling
05 juli 2021
• 	ELE autorally 2021, nacht van 8 en 9
oktober, Ekkersrijt: Evenementenvergunning en Tijdelijke

verkeersmaatregelen.
• 	Windhondenrenwedstrijden, 11 juli
en 14 en 15 augustus en 2 oktober
2021 op de windhondenrenbaan
Bestseweg: Evenementenvergunning
07 juli 2021
• Kindervakantieweek Breugel,
30 augustus 2021 t/m
2 september 2021:
Evenementenvergunning
• Breugelse Rommelmarkt,
	19 september 2021 Astroïdenlaan
en parkeerplaats De Bongerd:
Evenementenvergunning, Tijdelijke
verkeersmaatregelen en Ontheffing
Drank en Horecawet.

www.sonenbreugel.nl
gemeente@sonenbreugel.nl
Bel 0499 - 491 491
CMD: 0499 - 491 470

