
Op woensdag 9 november 2022 om 20.00 uur 
wordt de vergadering van donderdag 3 november 
2022 over de meejarenbegroting voortgezet.

De vergadering vindt plaats in de raadzaal in het 
gemeentehuis. Agenda en vergaderstukken vindt u 
op sonenbreugel.notubiz.nl.

Op donderdag 10 november 2022 vergadert de 
jeugdgemeenteraad. De vergadering begint om 
16.00 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het 
gemeentehuis.

Wij gaan samenwerken met plaatselijke 
mantelzorgmakelaar Buitengewoon Thuis om 
mantel-zorgers sneller te ondersteunen. De 
mantelzorgmakelaar is onafhankelijk en adviseert 
en ondersteunt mensen bij uitzoekwerk voor zorg, 
wonen en welzijn. 

Door de vele vragen en meldingen bij het CMD 
loopt de wachttijd voor de Wet Maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) op. 

Gemeentenieuws

Openbare raadsvergadering 
Begroting 2023

Openbare vergadering jeugdgemeenteraad 

Onafhankelijke mantelzorgmakelaar biedt mantelzorgers ondersteuning

Politieke Avond 
Donderdag 10 november 2022 

Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende 
onderwerpen aan bod:

Beeldvormend
•  Uitvoerings- en handhavingsstrategie 2023-2026 

incl. verordening - sessie 4
•  Actualisatie Stedelijk Gebied Eindhoven 

Samenwerkingsagenda – sessie 5

Oordeelsvormend
•  Bestemmingsplan Buitengebied; Wolfswinkel  

t.o. 2 – sessie 1
•  Technische wijziging Algemene Plaatselijke 

Verordening vanwege  
Omgevingswet – sessie 2

• Grondexploitatie Centrum – sessie 3
•  Gemeenschappelijke regeling Blink 

begrotingswijziging – sessie 6

Tijdens een 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 aan het 
begin van de sessie maximaal 5 minuten de tijd om 
uw mening over het onderwerp aan de raads- en 
burgerleden mee te geven. 

Wilt u inspreken? Meld u dan uiterlijk 9 november 
2022 aan via griffie@sonenbreugel.nl. 
De complete agenda en vergaderstukken vindt u op 
sonenbreugel.notubiz.nl.

Volg ons op facebook en twitter 

De jeugdgemeenteraad is op zoek naar begeleiders

De jeugdgemeenteraad bestaat uit kinderen van 
groep 7 en 8 van de basisscholen in Son en Breugel. 
We zijn op zoek naar externe begeleiders voor het 
begeleiden van verschillende werkgroepjes.

Lijkt het u leuk om de leden te begeleiden bij het 
maken en uitwerken van ideeën, voorstellen en 

plannen? Stuur dan een mailtje naar Moniek en 
Kim, griffiers van de jeugdgemeenteraad. Het 
e-mailadres is jgr@sonenbreugel.nl.

Wilt u meer weten? 
Neem een kijkje op 
sonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad. 

Zorgvragers en hun mantelzorgers worden 
daardoor langer belast dan voorheen. Dat willen 
we voorkomen. Vandaar de samenwerking met een 
mantelzorgmakelaar. Deze mantelzorgmakelaar 
kan u adviseren over de toegang tot de juiste 
zorg. Dat kan de Wmo zijn, de jeugdwet, de 
Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. 
Mogelijk zijn er ook andere oplossingen te 
bedenken buiten deze wetten om.

Geen kosten
De mantelzorgmakelaar kan direct nagaan of 
de advisering wordt vergoed vanuit een aanvul-
lende verzekering. Als dat niet zo is, dan wordt de 
advisering betaald door de gemeente. Voor u zijn 
er dus geen kosten aan verbonden.

Zonder afspraak
U kunt zonder afspraak bij de mantelzorgmakelaar 
binnenlopen in het Dommelhuis. Zij is iedere 
donderdag van 14.00 tot 16.00 uur aanwezig.

Agenda
• Stand van zaken werkgroepjes
•   Aanbieden petitie bomen 17 septemberplein 

door groep 8 van Basisschool De Sonnewijzer
• Kennismaking met wethouder Jan Boersma



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 omgevings-
vergunning liggen niet ter inzage. 
01 november 2022 
Ekkersrijt 1221 en 1223, 5692 AG 
(bouwen)
02 november 2022 
Oerallaan 4, 5691 JR (bouwen)

Verleende 
omgevingsvergunning
02 november 2022 
Rooijseweg 9, 5691 PA (bouwen)

Intocht Sinterklaas
Tijdelijke verkeersmaatregelen voor 
de Intocht Sinterklaas op zondag, 
13 november 2022 vanaf 11:00 uur tot 
16.30 uur: Ekkersrijt 3300, Kanaaldijk 
Zuid, Kanaalstraat, Nieuwstraat, 
Airbornestraat en Raadhuisplein zijn 
tijdelijk afgelsoten.

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

Inkoopacties duurzame maatregelen

Donkere Dagen offensief

Inbrekers grijpen de donkere herfst- en 
wintermaanden aan om vaker hun slag te slaan. In 
het donker zijn zij minder zichtbaar en kunnen zij 
gemakkelijker hun gang gaan dan bijvoorbeeld in 
de zomer.

Prevetietips?
Wat kunt u zelf doen om inbraak te voorkomen:
•  Geef uw woning een bewoonde indruk. Gebruik 

tijdschakelaars en bewegingssensoren.
•  Sluit ramen en deuren en doe alles op slot. Ook 

als u alleen even boodschappen gaat doen of de 
hond uit gaat laten.

•  Laat sleutels nooit aan de binnenkant van de 
deur zitten.

• Leg waardevolle spullen uit het zicht.
•  Start een buurtpreventiegroep in uw  buurt, 

bijvoorbeeld via Whatsapp.
•  Weekendje weg? Licht de buren in, zodat zij een 

oogje in het zeil kunnen houden.
•  Bel direct 112 bij verdachte situaties. De politie 

komt liever te vaak dan te laat. Snel alarm slaan, 
betekent een grotere kans om de inbrekers te 
pakken.

Bekendmakingen
Wij bieden op deze pagina een 
overzicht van de bekendmakingen 
aan. De volledige informatie 
vindt u op overheid.nl 
bekendmakingen.

Afvalinzameling
Ophaalschema 14 november t/m 
vrijdag 18 november 2022.

GFT

PMD

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

•  Tot slot: wacht niet totdat u zelf slachtoffer 
wordt, maar zorg preventief voor goed hang-
en-sluitwerk. Bewoners met dit keurmerk 
hebben tot 80% minder kans op een inbraak. 
Verschillende inboedelverzekeringen geven 
korting als je huis PKVW-gecertificeerd is.

Meer informatie en tips op 
www.politiekeurmerk.nl/preventietips/ en 
www.hetccv.nl/keurmerken/particulier/
woninginbraak/ 

Nu de energieprijzen zo zijn gestegen, is uw huis 
verduurzamen nog belangrijker.

Woningeigenaren
Alle woningeigenaren in Son en Breugel hebben 
een brief van ons ontvangen over de advies- en 
inkoopactie in samenwerking met “Winst uit je 
woning” voor duurzame maatregelen aan de 
woning. Bijv. voor zonnepanelen, isolatie en/of 
een (hybride) warmtepomp. Meer info via: 
www.winstuitjewoning.nl/son-en-breugel.

Huurders
Alle huurders hebben een waardebon van 
ons ontvangen voor de aanschaf van energie-
besparende producten. Denk hierbij aan 
radiatorfolie, tochtstrips of LED lampen. Kijk op de 
website www.winstuitjewoning.nl/son-en-breugel 
om welke producten het gaat en hoe u ze kunt 
aanschaffen. Inleveren kan tot 31 december 2022.
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