
Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende 
onderwerpen aan bod:

Beeldvormend
• De Groene Zone Isoleren – sessie 1

Oordeelsvormend
•  Intrekken verordening Precariobelasting  

2022 – sessie 2

Besluitvormend - raadsvergadering
•  Bestemmingsplan Buitengebied;  

Wolfswinkel t.o. 2
•  Technische wijziging Algemene Plaatselijke 

Verordening vanwege Omgevingswet

Gemeentenieuws

Politieke Avond - Donderdag 24 november 2022 

Bezwaarschriftencommissie

Agenda hoorzitting 28 november 2022
De bezwaarschriftencommissie houdt regelmatig 
hoorzittingen. De eerstvolgende vergadering is op 
28 november 2022 en de agenda staat op www.
sonenbreugel.nl (zoek op hoorzittingen).

Volg ons op facebook en twitter 

Boomfeestdagen in het bos

Basisschoolleerlingen hebben tijdens de 
boomfeestdagen op woensdag 16 november en 
donderdag 17 november 2022 samen 1000 nieuwe 
bomen in het Sonse bos geplant.

Op woensdag gaf wethouder Steven Grevink om 
9.00 uur samen met leerlingen van Basisschool 
(BS) De Stokland het startschot van de twee 
boomfeestdagen in Son en Breugel. 

Afvalinzameling
In de week van maandag 28 november t/m 
vrijdag 2 december 2022 worden de volgende 
afvalstromen ingezameld:

GFT

PMD

Meer informatie
Alle actuele informatie over de afvalinzameling 
vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. 
(App gratis downloaden via Google Play of 
App Store)

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

Zij hebben bomen geplant op een perceel vlak 
bij de fietsbrug bij de Gentiaan. Vanaf 11.00 uur 
hebben ook leerlingen van BS De Ruimte veel werk 
verzet op deze plek. 

Op donderdag plantte wethouder Jan Boersma 
samen met kinderen van BS De Sonnewijzer en BS 
De Harlekijn bomen op een perceel dichtbij het 
rolstoelpad in het Bosgebied West

• Begroting Gemeenschappelijke Regeling Blink
• Ontwikkelingsvisie Nieuwe Heide & Oud Meer

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 deelnemen aan het gesprek of inspreken? 
Meld u dan uiterlijk 23 november aan via 
griffie@sonenbreugel.nl. De complete agenda en 
vergaderstukken vindt u op sonenbreugel.notubiz.nl.

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.



Burgemeester Hans Gaillard is nu ruim 19 jaar 
burgemeester van Son en Breugel. Volgend jaar 
gaat hij met pensioen. 

Op 24 maart 2023 organiseren wij een mooi 
afscheidsfeest in het Dommelhuis.

Noteer de datum alvast in uw agenda.

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

24/7 zaken doen met de gemeente 

Wist u dat u veel zaken digitaal kunt regelen met 
de gemeente? Check sonenbreugel.nl en zoek een 
product of dienst. 

Vooraankondiging afscheidsfeest 
burgemeester

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 omgevings-
vergunning liggen niet ter inzage.  
11 november 2022  
Brouwerskampweg 17, 5691 PN 
(bouwen)
14 november 2022  
Peellaan 40, 5691 LL (bouwen))
Olen 3, 5694 NP (bouwen)

Verleende 
omgevingsvergunningen
15 november 2022 
Ekkersrijt 2080 (bouwen)

16 november 2022 
Kanaalstraat 1, 5691 NA (handelen in 
strijd met regels RO)
Libellenlaan 11, 5692 WB(bouwen)
Hendrik Veenemanstraat 29, 
5691 BD (kappen)
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