
Gemeentenieuws

Wij stellen opnieuw het lokale coronasteunfonds 
in. Dit steunfonds blijft zeker tot en met maart 2022 
bestaan. Bedrijven, ondernemers en inwoners/
huishoudens die tussen wal en schip dreigen te 
vallen omdat ze geen aanspraak maken op de 
landelijke regelingen, kunnen een beroep op dit 
fonds doen.

De gemeenteraad besloot op 18 maart 2021 voor 
het instellen van een lokaal coronasteunfonds. 
Dit steunfonds betrof een verruiming van de 
gemeentelijke regeling ‘Tijdelijke ondersteuning 
noodzakelijke kosten (Tonk)’. Deze Tonk-regeling is 
per 1 oktober 2021 beëindigd en daarmee eindigde 
ook het steunfonds.

Omdat de huidige coronamaatregelen het wederom 
niet toelaten om fysiek bij elkaar te komen, 
organiseert de gemeenteraad voorlopig een digitaal 
inloopuur voor inwoners, organisaties en bedrijven. 

13 januari 2022
Het eerstvolgende digitale inloopuur is op 
donderdagavond 13 januari tussen 19:00 en 20:00 
uur via Microsoft Teams. Raads- en burgerleden 
luisteren naar uw wensen, ideeën, vraagstukken of 
gedachten. 

Aanmelden
Om het digitale inloopuur te faciliteren, vragen wij 
om uzelf aan te melden. Aanmelden kan via www.
sonenbreugel.nl/inloopuur. Kies hier voor de knop 
“Aanmelden”. Aanmelden kan tot en met dinsdag 11 
januari. Wanneer u zich heeft aangemeld, ontvangt 
u een bevestiging. Daarna gaan wij voor u aan de 
slag en krijgt u voor aanvang van het inloopuur een 
deelnamelink en inlogtijdstip. 

Aankondigingen
Aankondigingen over de komende inloopuren 
komen op de gemeentepagina, infoborden en via de 
sociale media.  

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

Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met 
onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 
491491, f.denhengst@sonenbreugel.nl
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Maakt u als ondernemer of organisatie extra 
kosten voor het controleren van het corona-
toe-gangsbewijs? Dan komt u mogelijk in 
aanmerking voor financiële ondersteuning via de 
Tijdelijke subsidieregeling ondersteuning naleving 
controle op coronatoegangsbewijzen. 

U kunt van 15 december tot en met 15 januari 
2022 een aanvraag indienen. Kijk voor meer 
informatie en de voorwaarden op 
www.sonenbreugel.nl (coronamaatregelen).

Wij zijn vanaf 1 januari 
2022 aangesloten bij de 
Gemeentelijke 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.

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

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen 
op www.sonenbreugel.nl/inloopuur, mailen naar 
griffie@sonenbreugel.nl of bellen naar 0499 – 
491491 en vragen naar Kim Verkuijlen.

Hebt u moeite om in de digitale omgeving uw weg 
te vinden? Schroom niet om ons te bellen. Wij 
helpen u graag. 

Maatwerk
Het kabinet heeft op dit moment nog geen nieuwe 
gemeentelijke regelingen zoals Tozo of Tonk-
regeling aangekondigd. Om toch lokaal maatwerk 
te kunnen leveren in situaties waarin financiële 
ondersteuning via de (rijks)regelingen niet mogelijk 
is, kunnen mensen een beroep doen op het lokale 
steunfonds.  Er is € 135.000,- beschikbaar.

Op www.sonenbreugel.nl (maatregelen corona) 
staat meer informatie over het lokale steunfonds 
en de voorwaarden om in aanmerking te komen 
voor een bijdrage.

Afvalinzameling
Ophaalschema maandag 10 januari t/m 
vrijdag 14 januari 2022

GFT

PMD-afval

Kerstbomen

Afval niet opgehaald?
Bel dan naar afvalinzamelaar  
Blink via 0880-0492 of 
klantenservice@mijnblink.nl

Kerstbomen
Op woensdag 12 januari 2022 
haalt Blink de kerstbomen 
op. Zorg er voor dat uw boom 
woensdagochtend vanaf 
07.30 uur buiten ligt.


