
Vrijwilligers gezocht voor aanpak Japanse Duizendknoop 

Nieuwe subsidieregeling voor groepslessen muziek

Vorige week maakte inwoner Joep Thurlings in deze 
krant bekend dat hij graag, met de hulp van lokale 
vrijwilligers, de woekerplant Japanse Duizendknoop 
te lijf wil gaan. Joep woont nog maar kort in Son 
en Breugel en heeft daardoor zelf  in ons dorp nog 
geen netwerk van vrijwilligers kunnen opbouwen. 

De gemeentepagina verschijnt de komende 
3 weken niet. De eerstvolgende pagina verschijnt 
weer op woensdag 1 september 2021.

Wilt u toch op de hoogte blijven van het 
gemeentenieuws?  Volg ons op social media of kijk 
op www.sonenbreugel.nl.

In Son en Breugel genieten nu al veel kinderen van 
muziekles. Wij willen graag dat alle kin-deren de 
kans krijgen om een muziekinstrument te leren 
bespelen. Daarom subsidiëren we  een deel van 
de kosten. Onder de huidige regeling gold deze 
subsidie alleen voor individuele lessen. 
Per 1 augustus kunt u ook voor groepslessen 
subsidie aanvragen.

Muziekonderwijs bereikbaar en betaalbaar
Alle kinderen die in Son en Breugel wonen en op 
1 augustus 2021 minimaal 6 jaar of nog geen 18 
jaar zijn, kunnen in aanmerking komen voor een 
bijdrage in de kosten van muziekonderwijs. 

Wij geven een subsidie van 50% van het lesgeld, 
met een maximum van €402,00 per cursusjaar voor 
individueel muziekonderwijs. Voor groepslessen 
is het maximum €100,00 per cursusjaar. Op deze 
manier willen we goed muziekonderwijs voor 
iedereen bereikbaar en betaalbaar maken.

Gemeentenieuws

Afvalinzameling
Ophaalschema maandag 9 augustus t/m 
vrijdag 13 augustus 2021

PMD-afval

GFT-afval

Afvalinzameling
Ophaalschema maandag 23 augustus t/m 
vrijdag 27 augustus 2021

PMD-afval

GFT-afval

Afvalinzameling
Ophaalschema maandag 16 augustus t/m 
vrijdag 20 augustus 2021

PMD-afval

GFT-afval

Restafval

Papier

Afvalinzameling
Ophaalschema maandag 30 augustus t/m 
vrijdag 3 september 2021

PMD-afval

GFT-afval

Papier

Afval niet opgehaald?
Bel dan naar afvalinzamelaar  
Baetsen via 0880-233200. 

In Son en Breugel is het voortaan verboden om 
lachgas te gebruiken in de openbare ruimte. 
Gebruikt u wel lachgas in de openbare ruimte? 
Dan kunt u een boete krijgen!

Gezondheidsrisico’s en overlast
De verkoop en het gebruik van lachgas neemt 
toe. Het blijkt dat gebruikers van lachgas grote 
gezondheidsrisico’s lopen. Daarnaast zorgt het 
gebruik van lachgas voor hinder en overlast. 

Gebruik lachgas in Son en Breugel verboden

Gemeentepagina met vakantie

Volg ons op facebook en twitter

Mooi burgerinitiatief
Het is Joep Thurlings in zijn vorige woonplaats 
Eindhoven gelukt deze lastig te bestrijden 
woekerplant op te ruimen. Wethouder Jan Boersma 
van wijkbeheer is dan ook blij met de inzet, 
betrokkenheid en deskundigheid van Joep Thurlings 
en wil hem graag helpen en ondersteunen. Vorige 
week hebben we direct een gesprek gehad met 
hem en hebben we afspraken gemaakt.

Helpt u mee?!
Wij roepen vrijwilligers op om samen met Joep 
Thurlings aan de slag te gaan. Wij zorgen straks 
voor gereedschappen en voor het deskundig 
afvoeren van het snoeiwerk. 

Vrijwilligers die willen helpen, kunnen zich melden 
via communicatie@sonenbreugel.nl. Uw gegevens 
komen dan bij Joep terecht. Samen met hem maakt 
u dan de praktische afspraken 

Doet u ook mee? 

Aanvragen 
De subsidie kunt eenvoudig aanvragen via 
www.sonenbreugel.nl/muziekonderwijs-subsidie/ 

Meer informatie
Hebt u vragen over deze subsidieregeling? Neem 
dan contact op met Kirsten Klein, 
via k.klein@sonenbreugel.nl. 

Zo worden er regelmatig op allerlei plekken 
gebruikte patronen aangetroffen of ontstaat (ge-
luids)overlast doordat gebruikers zich luidruchtig 
gedragen.

Wijziging APV
Om BOA’s en politie de mogelijkheid te geven 
handhavend op te treden tegen gebruik van 
lachgas in de openbare ruimte, is de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) gewijzigd. 


