
Gemeentenieuws

 

19:30 - 21:15 Sessie 2 - Oordeelsvormend

Uitvoerings- en Handhavingsstrategie
In de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie geven we aan hoe wij 
onze taken op het terrein van vergunningen, toezicht en handhaving 
uitvoeren en hoe wij de interpretatieruimte die de wetgeving biedt 
invullen.

Nota Integrale veiligheid
De Nota Integrale veiligheid is een strategisch beleidsplan waarin 
ambities, uitgangspunten en prioriteiten worden bepaald. De raad 
moet elke 4 jaar zo’n veiligheidsplan vaststellen.20:30 - 21:15 Sessie 3 - Beeldvormend

Integraal beleidskader 
armoedebestrijding en schuldhulpverlening
In maart 2022  heeft de raad de beleidsvisie ‘De cirkel doorbreken’ 
vastgesteld. Het beleidskader is een uitwerking hiervan en het 
beschrijft op welke wijze we armoede willen bestrijden.

21:30  Raadsvergadering - Besluitvormend 
Raadzaal

Hamerstukken
•  Intrekken verordening precariobelasting 2022
• Groene Zone Isoleren
• Legesverordening 2023 en Tarieventabel
• Beoordeling uitgaven raadsfracties 2021

Stukken die eventueel nader besproken zullen worden
• Grondexploitatie Centrum Son

24/7 zaken doen met de gemeente 

Afspraak maken? Doe het online! 

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

U kunt 24/7 een afspraak maken met de gemeente. 
Kijk op sonenbreugel.nl en klik op de button 
‘Afspraak maken’ op de homepagina.

19:30 - 20:15 Sessie 1 - Oordeelsvormend

Bestemmingsplan Breugel; Akkerpad
Voor de nieuwbouw van 8 woningen op een braakliggend 
terrein aan het Akkerpad is een nieuw bestemmingsplan nodig. 
Naar aanleiding van de bespreking op 30 juni 2022 is de 
bereikbaarheid van enkele aangrenzende percelen aangepast. 

Politieke Avond - Donderdag 22 december 2022
• De Politieke Avond van 22 december 2022 vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar.
• Sessies 1 en 3 en de raadsvergadering vinden plaats in de raadzaal en worden live uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl. 
•  Sessie 2 vindt plaats in vergaderkamer Eind. Van deze sessie wordt een geluidsopname gemaakt, die enkele dagen later via 

onze website te beluisteren is.

Lampionnenoptocht en opening 
kerststal

Zaterdag 17 december 2022 om ongeveer 17.15 uur 
opent Wethouder Jelle de Jong na de traditionele 
feestelijke lampionnenoptocht de kerststal in het 
Hertenkamp.

De lampionnenoptocht start om 17.00 uur vanaf het 
plein bij de St. Genovevakerk in Breugel. Neem je 
eigen lampion mee.
De kerststal is open tot en met 6 januari 2023. 

19:00 - 19:25 Vragenhalfuurtje in raadzaal

•  Bij de raadsvergadering kunt u als toehoorder aanwezig zijn. 
•  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 of inspreken? Meld u dan uiterlijk  
21 december 2022 aan via griffie@sonenbreugel.nl. 

• De volgende Politieke Avond is op donderdag 19 januari 2023. 



Openbare vergadering
jeugdgemeenteraad

Op donderdag 22 december 2022 vergadert de 
jeugdgemeenteraad. De vergadering begint om 
16.00 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het 
gemeentehuis.
 
Agenda
• Kennismaking met wethouder Jelle de Jong
• Autoloze schooldag
• Stand van zaken werkgroepjes bespreken

Afvalinzameling
Ophaalschema maandag 19 december t/m 
vrijdag 23 december 2022 worden de volgende 
afvalstromen ingezameld

PMD

Papier

Rest-afval

Meer informatie
Alle actuele informatie over de afvalinzameling 
vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. 
U kunt de Blink app gratis downloaden in de 
Google Play of App Store.

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

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

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

Energietoeslag voor grotere groep inwoners

Wij maken de energietoeslag beschikbaar voor een 
grotere groep inwoners. De energietoeslag was al 
beschikbaar voor inwoners met een inkomen tot 120 
procent van de bijstandsnorm. De energietoeslag is 
€650,- of €1300,-, afhankelijk van het inkomen. 

Meer inwoners
De energietoeslag van €1300,- is nu ook beschikbaar 
voor de volgende groepen:
 
•  Studenten met een zelfstandige woonruimte die 

zelf de energierekening betalen.
•  Jongeren die noodzakelijk uitwonend zijn en zelf 

de energierekening betalen.
•  Alleenstaande ouders met een inkomen tot  

€ 1.614,95.

De energietoeslag van €650,- is nu ook beschikbaar 
voor:
•  Inwoners met een inkomen tussen de 120 en 130 

procent van de bijstandsnorm.

Aanvraag eerder afgewezen?
Hebt u al eerder een aanvraag gedaan en is deze 
afgewezen? Dan hoeft u geen nieuwe aanvraag te 
doen. 

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.

02 december 2022 
Ekkersrijt 2012, 5692 BA (bouwen)
06 december 2022 
Irenestraat 17, 5691 TT (bouwen)
07 december 2022 
Nassaustraat 20, 5691 TL (bouwen)

Verleende omgevingsvergunning
08 december 2022 
Meldelaan 4, 5691 WE (kappen)

Volg ons op facebook en twitter

We bekijken alle afgewezen aanvragen opnieuw. Als 
u nu wel recht heeft op energietoeslag laten we dit 
weten.

Aanvragen
U kunt de verruimde energietoeslag 2022 tot 
31 januari 2023 aanvragen. 
Kijk op www.sonenbreugel.nl (zoek op 
energietoeslag) of u in aanmerking komt voor 
de energietoeslag en voor het aanvragen van de 
toeslag.
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