
Politieke Avond 23 september 

Herdenking 77e bevrijding van Son en Breugel

Energiebesparende producten kopen? Waardebon van € 80,- voor huurders!

Kandidaten gezocht voor de Vrijwilligerspenning 

Openbare vergadering 
Jeugdgemeenteraad op 
30 september 2021

Tijdens de Politieke Avond van 23 september komen 
de volgende onderwerpen aan bod:

Beeldvormend:
•  Onderwijshuisvesting bassischolen De Regenboog/

Krommen Hoek en De Ruimte/Bloktempel 
inclusief kinderopvang;

•  Natuursteen trottoirbanden centrum Son en 
Breugel.

Oordeelsvormend:
•  Beleidsnotitie “Erfgoedbeleid” en 

bestemmingsplan “Cultuurhistorie”;
•  Uitvoeringagenda Duurzaamheid 2021 t/m 2022.

Besluitvormend:
•  Programmering werklocaties SGE en financieel 

arrangement 2021-2024;
•  Gedeeltelijk herstel vaststelling bestemmingsplan 

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

• Beoordeling fractiebijdragen 2020;
•  Verstrekking lening aan de Stichting Kunstgras HTC 

aanleg waterveld;
• Motie zorgvuldig bouwen. 

“Ons dorp heeft een belangrijke rol gespeeld in 
de geschiedenis. Ieder jaar staan wij er opnieuw 
een moment bij stil. Het herdenken van onze 
bevrijding doen we samen met onder anderen 
Sonse veteranen die als geen ander weten hoe 
het is om in een oorlog te vechten en te bevrijden. 
Hopelijk kunnen we de bevrijding volgende jaar, als 
de maatregelen versoepeld zijn, weer uitbundiger 
vieren”, aldus burgemeester Hans Gaillard tijdens de 
herdenking op 17 september 2021. 

Liberation Route Europe
Later dit jaar komen in Son en Breugel zogenaamde 

Huurders in gemeente Son en Breugel hebben 
een waardebon van € 80,- ontvangen om 
energiebesparende producten van te kopen. 
Al 263 huurders hebben hier gebruik van gemaakt. 
Kijk op www.sonenbreugel.nl/duurzaamheid voor 
meer info en voorbeelden van producten. 

Wil je advies? Dat kan gratis via de energiecoach: 
www.energiebox.org/gemeente-son-en-breugel

Aanmelden vóór 15 oktober 

Elk jaar wordt de Vrijwilligerspenning van 
de gemeente Son en Breugel aan iemand 
toegekend als blijk van waardering. Dat gebeurt 
rondom de jaarwisseling en bij de tweejaarlijkse 
vrijwilligersbijeenkomst. Zowel inwoners als 
niet-inwoners die zich belangeloos verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de gemeenschap komen in 
aanmerking voor de penning.

Als u iemand kent die hieraan voldoet en u vindt 
dat hij of zij in het zonnetje gezet mag worden, 

Aanvang 16:00 uur.
In het Vestzaktheater.

Agenda
• Voorstelrondje
•  Installatie van de                                                     

nieuwe leden
•  Onderwerpen                                                      

bespreken
•  Werkgroepen                                                          

vormen

Gemeentenieuws

‘Vector of Memory’ te liggen. 
Een monumentale wegwijzer, ontworpen door de 
bekende architect Daniel Libeskind, die niet alleen 
de weg wijst, maar ook vertelt over de belangrijke 
gebeurtenis bij de bevrijding van de omgeving waar 
je doorheen wandelt. 

Son en Breugel is onderdeel van de 10.000 
kilometer aan wandelroutes die musea, 
monumenten, begraafplaatsen en historische 
locaties verbindt die herinneren aan de laatste fase 
van de Tweede Wereldoorlog. Als het zover is, is de 
route te vinden op www.liberationroute.com.

Afvalinzameling
Ophaalschema maandag 27 september t/m 
vrijdag 1 oktober 2021

PMD-afval

GFT-afval

Papier

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

laat het ons weten. 
Daarbij graag zo duidelijk 
mogelijk aangeven welke 
activiteiten uw kandidaat 
verricht of heeft 
verricht, gedurende welke 
periode en hoeveel tijd daarmee gemoeid is.

Aanmelden kan schriftelijk, per email of mondeling 
bij de heer Frans den Hengst, telefoon 491491, 
email: f.denhengst@sonenbreugel.nl. 
Voor nadere informatie kunt u ook bij hem terecht. 
Aanmelden kan tot 15 oktober 2021.


