
Afvalinzameling
Ophaalschema 17 januari t/m
vrijdag 21 januari 2022

Rest-afval

Papier

Afval niet opgehaald? 
Neem dan contact op met afvalinzamelaar 
Blink via 0800-0492 
of klantenservice@mijnblink.nl 

Bezwaarschriftencommissie

Ockhuizenweg tijdelijk afgesloten

Nieuwe afvalinzamelaar 

Als u het niet eens bent met een besluit van de 
gemeente kunt u daartegen bezwaar maken. 
Kijk voor meer informatie over bezwaar maken op 
www.sonenbreugel.nl (zoek op bezwaar maken).

Agenda hoorzitting 17 januari 2022
De bezwaarschriftencommissie houdt regelmatig 
hoorzittingen. De eerstvolgende vergadering is op 

Van maandag 17 januari tot en met vrijdag 4 februari 
vinden er werkzaamheden plaats aan en langs de 
Ockhuizenweg, waardoor de weg voor doorgaand 
verkeer is gestremd. Percelen langs deze weg blijven 
voor bestemmingsverkeer wel bereikbaar. 

De werkzaamheden bestaan uit het verleggen van 
sloten, duikers en groenwerkzaamheden.    

Wij zijn vanaf 1 januari 2022 aangesloten bij 
de Gemeenschappelijke Regeling Blink. Blink is 
voortaan het eerste aanspreekpunt voor uw vragen, 
meldingen en klachten over afval.  

Blink is uw aanspreekpunt
Wilt u bijvoorbeeld doorgeven dat uw afval niet 
is opgehaald of wilt u informatie hebben over 
afvalstromen of de (ondergrondse) container? Dan 
kunt u rechtstreeks contact opnemen met Blink.
Dan kan op verschillende manieren, via:
•  De app: Afvalkalender Blink (te downloaden via 

appstore)
• Online: www.mijnblink.nl;
• Telefoon: 0800-0492;
• Email: klantenservice@mijnblink.nl.

17 januari 2022 en de agenda staat op 
www.sonenbreugel.nl (zoek op hoorzittingen).

Wilt u de hoorzitting bijwonen? 
Meld u dan aan door contact op te nemen via het 
algemene nummer 0499 491 491 of een e-mail 
te sturen naar bezwaarschriftencommissie@
sonenbreugel.nl.

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.overheid.nl/berichten-over-
uw-buurt.nl vindt u informatie over uw 
buurt. U kunt ook gebruikmaken van 
de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
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.
23 december 2021  
Vondelstraat 41, 5691 XB (bouwen) 

Verordeningen vastgesteld door 
de raad
23 december 2021    
Legesverordening 2022
10 november 2021 
• Verordening afvalstoffenheffing 2022
• Verordening Marktgeld 2022

•  Verordening Onroerende zaak- 
belastingen 2022

•  Verordening precariobelasting 2022
•  Verordening reinigingsrechten 2022
•  Verordening rioolheffing 2022
In werking getreden op 
29 december 2021. Datum ingang  
heffing is 1 januari 2022.

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

Zet uw afval uiterlijk 7.30 uur aan de straat 
(of de avond ervoor)
Mogelijk rijden de chauffeurs van Blink de 
ophaalroutes in een andere volgorde en op andere 
tijden dan u van Baetsen gewend was. 

Zorg er daarom altijd 
voor dat uw afval op een 
ophaaldag om 7.30 uur aan 
de straat staat.   

Afvalkalender-app Blink
Let op: per 1 januari 2022 
staat alle informatie over 
afval in de afvalkalender-
app van Blink. 


