
Een duurzaam idee voor Son en Breugel? 
Meld u aan voor de Duurzaamheidsprijs! 

Extra raadsvergadering 
30 september

Besluitenlijst raadsvergadering 23 september 2021

Politieke avonden weer in het 
gemeentehuis

Hebt u in het afgelopen jaar een duurzaam initiatief 
uitgevoerd of hebt u een goed duurzaam idee 
mét uitgewerkt plan? Dan kunt u zich vanaf 1 
oktober t/m 31 oktober 2021 aanmelden voor de 
duurzaamheidsprijzen. 

De beste inzending wint een bokaal en een 
geldbedrag. 

De Politieke Avonden vinden vanaf 7 oktober a.s. 
weer fysiek plaats in het gemeentehuis. Dit besluit 
hebben we genomen gelet op de versoepelde 
coronamaatregelen en in lijn met de wens van het 
presidium zo veel mogelijk fysiek te vergaderen. 

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor pers en 
publiek en worden via livestreaming met beeld en 
geluid uitgezonden. 

Donderdag 30 september 2021 van 
19.00 tot 20.00 uur.
In de raadszaal. 
De vergadering wordt ook live uitgezonden via 
www.sonenbreugel.notubiz.nl.

Agenda
•  Gedeeltelijk herstel vaststelling bestemmingsplan 

“Buitengebied; herziening 2017“ (bestuurlijke lus) 
n.a.v. uitspraak Raad van State 19 mei 2021.

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is 
te bekijken op www.sonenbreugel.nl bij Over 
de gemeente, Gemeenteraad, Besluitenlijst 
gemeenteraad. 

Er is een prijs voor volwassenen, de “Frans Zaal 
Bokaal” én voor de jeugd, de “Jeugd in het Groen 
prijs”. Volwassen kunnen daarbij  €1500,- en 
winnen en de jeugd €250,-

Belangrijk is dat het idee voor de samenleving 
van Son en Breugel is en niet een individueel doel 
dient. 

“Het valt me op dat zoveel inwoners in ons dorp 
bezig zijn met duurzaamheid, voor hun woning, 
wijk of omgeving. Dat doet me zo goed. Vorig 
jaar konden de prijzen niet doorgaan door de 
coronamaatregelen, daarom verwachten we 
extra inzendingen dit jaar”, aldus duurzaam-
heidswethouder Paul van Liempd. 

Aanmelden en meer info
•  Aanmelden kan via duurzaam@sonenbreugel.nl. 
•  Kijk op www.sonenbreugel.nl/

duurzaamheidsprijzen voor meer informatie en 
alle voorwaarden.

Gemeentenieuws

Politieke avond - Donderdag  7 oktober 2021
Sessie 1 en 3  vinden plaats in de raadszaal en worden live uitgezonden via www.sonenbreugel.notubiz.nl. 
Sessie 2 en 4    vinden plaats in spreekkamer ’t Eind. Hiervan wordt een geluidsopname gemaakt, die achteraf geplaats wordt op                                              

www.sonenbreugel.notubiz.nl.

Sessie 1 - Beeldvormend (19:30 - 20:15)
Actualisatie afvalstoffenverordening en Toetreding GR Blink

Sessie 3 - Oordeelsvormend (20:30 - 21:15)
Intrekken verordening precariobelasting 2021

Sessie 4 - Beeldvormend (20:30 - 21:15)
Wijziging GR Metropoolregio Eindhoven & 
Wijziging GR Veiligheidsregio BZO

Sessie 2 - Beeldvormend (19:30 - 20:15)
Verordening commissie bezwaarschriften 

Pauze (20:15 - 20:30)

Pauze (21:15 - 21:30)

Volg ons op facebook en twitter 

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

Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere 
raadsvergaderingen.
Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met 
onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 491491, 
f.denhengst@sonenbreugel.nl


