
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.
06 januari 2022 
Jufferlaan 34, 5692 WZ (bouwen)
10 januari 2022 
Heistraat 14a, 5691 CA (bouwen)

Verleende omgevings-
vergunningen 
10 januari 2022 
Sint Genovevastraat 28, 5694 AG 
(bouwen)
12 januari 2022 
Snijderstraat 4, 5694 BA (bouwen)

Meldingen Activiteitenbesluit 
Milieubeheer
Ekkersrijt 4204c
Sonniuswijk 43

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

Proef met lokaal uitgiftepunt voedselbank

Zonnepanelen via De Groene Zone tot 31 maart 2022

De voedselbank Best start in overleg met ons 
een proef met een lokaal uitgiftepunt van de 
voedselbank in Son en Breugel. 
Vanaf 21 januari 2022 kunnen inwoners die nu 
gebruik maken van de voedselbank in Best en 
potentiële nieuwe klanten elke vrijdag tussen 13.00 
en 13.30 uur voor een pakket terecht aan de Sint 
Genovevastraat 33. Tijdens de wekelijkse opening 
is een medewerker van de voedselbank aanwezig 
om potentiele cliënten te ontvangen en vragen te 
beantwoorden. Indien gewenst wordt er meteen 
een intakegesprek gepland. 

Afstand een probleem?
Sinds 2007 verstrekt de voedselbank Best wekelijks 
voedselpakketten aan daarvoor in aanmerking 
komende inwoners van Son en Breugel. Deze 
inwoners moeten wel zelf voor vervoer naar 

Ook uw woning verduurzamen met zonnepanelen, 
zonder eigen inzet van financiële middelen? Dat is 
mogelijk met het zonnenpanelenproject de Groene 
Zone. Wees er snel bij, want eind maart 2022 stopt 
dit project!

Het doel was om in drie jaar tijd zoveel mogelijk 
woningen in Son en Breugel te voorzien van 
zonnepanelen met gebruik van een lening via Ook 
uw woning verduurzamen met zonnepanelen, 
zonder eigen inzet van financiële middelen? 

de voedselbank 
zorgen. Met de 
proef onderzoekt de 
voedselbank of de 
afstand naar Best 
een probleem is voor 
bestaande en nieuwe 
klanten uit ons dorp. 
Afhankelijk van de 
resultaten bekijkt de voedselbank samen met ons 
of een uitdeelpunt in Son en Breugel wenselijk is. 

‘We zijn blij dat de voedselbank deze proef doet’, 
zegt wethouder sociaal domein Paul van Liempd.  
‘Want we willen er natuurlijk allemaal voor 
zorgen dat inwoners die recht hebben op deze 
ondersteuning er ook zo makkelijk mogelijk gebruik 
van kunnen maken.’

Dat is mogelijk met het zonnenpanelenproject de 
Groene Zone. Wees er snel bij, want eind maart 
2022 stopt dit project! Het doel was om in drie jaar 
tijd zoveel mogelijk woningen in Son en Breugel 
te voorzien van zonnepanelen met gebruik van 
een lening via de gemeente. Er zijn nu nog enkele 
installaties beschikbaar. 

Informatieavond
Op 27 januari 2022 organiseren we samen 
met Gemeente Best en de Groene Zone een 
laatste informatieavond met uitleg over het 
zonnepanelenproject en kunnen inwoners vragen 
kunnen stellen.
•  Datum/tijd: Donderdag 27 januari 

19:30 – 21.00 uur
•  Locatie: Microsoft Teams
•  Aanmelden: via www.degroenezone.nl onder het 

kopje “Online informatieavond”
•  Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail 

met daarin een link om deel te nemen aan de 
bijeenkomst. 

Afvalinzameling
Ophaalschema 24 januari t/m 
vrijdag 28 januari 2022

GFT

PMD

Afval niet opgehaald? 
Bel dan naar afvalinzamelaar 
Blink via 0800-0492 of 
klantenservice@mijnblink.nl 

Blink is uw aanspreekpunt

Hebt u een vraag, klacht of melding over afval?
Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met 
Blink.
Dan kan o.a. via
• Telefoon: 0800-0492;
• Email: klantenservice@mijnblink.nl.

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

Afval niet opgehaald? 
Doe uiterlijk 12.00 uur de volgende dag een melding 
bij Blink! Dan halen zij het afval dezelfde dag nog 
op.
Melden kan via: telefoon: 0800-0492 email: 
klantenservice@mijnblink.nl

Afvalkalender-app Blink
Let op: alle informatie over afval vindt u in de 
afvalkalender-app van Blink. 


