
Inwoner Mark over zijn aanschaf: “Ik vind het ideaal dat 
alles geregeld wordt. Je hoeft je alleen aan te melden, 
het aantal zonnepanelen te kiezen en dan worden ze op 
je dak gelegd. Maandelijks betaal ik de panelen terug. 
De opbrengst van de panelen is nu al hoger dan de 
kosten van de lening.”

Afvalinzameling
Ophaalschema maandag 28 februari t/m 
vrijdag 4 maart 2022

Papier

PMD

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

Inloopuur toch fysiek!

Zonnepanelen aanschaffen zonder investering

Het lijkt er nu dan eindelijk toch van te komen. Een 
fysiek inloopuur. De coronamaatregelen worden 

De gemeente Son en Breugel schiet de aanschaf 
van de zonnepanelen voor, zodat u zonder kosten 
zonnepanelen op uw dak kunt leggen. Dat doen we, 
zodat iedereen kan profiteren van de voordelen van 
zonnepanelen. Zeker nu de energieprijzen stijgen.

Hoe werkt het?
U sluit een contract af met de gemeente. Wij zijn 
verantwoordelijk voor de aanschaf, het plaatsen 

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. 
10 februari 2022 
Apollolaan 29, 5694 WP (bouwen)
13 februari 2022 
Wezellaan 2, 5691 EX (bouwen)
14 februari 2022 
Kuyperstraat 2, 5694 CW (bouwen)

Verleende omgevings-
vergunningen 
14 februari 2022 
Bijenlaan 29, 5692 VA (bouwen)

Avondwandelvierdaagse 2022
14 februari 2022 
•  Evenementenvergunning 7 t/m  

10 juni 2022
• Tijdelijke verkeersmaatregelen

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

én het onderhouden van de zonnepanelen. 
Kortom: het levert u geld op en u heeft er geen 
omkijken naar. U betaalt de kosten van de 
zonnepanelen terug aan de gemeente tegen een 
lage rente van maandelijks 1,35%. De opbrengst 
van de zonnepanelen en dus de besparing op 
uw energiekosten, is hoger dan de kosten van de 
lening. Daardoor bespaart u meteen geld.

Meedoen tot 31 maart
U kunt hier aan meedoen tot 31 maart a.s. Ga 
naar www.degroenezone.nl om uw aanvraag in te 
dienen. Heeft u hulp nodig? Dan kunt u terecht bij 
de energiecoöperatie SonEnergie (Harry van der 
Kallen - 0653410618) 

De Groene Zone
Dit is een samenwerking van twaalf gemeenten 
in Zuidoost Brabant met als doel zoveel mogelijk 
woningen te voorzien van zonnepanelen. 
Daarmee besparen de 
bewoners direct geld op 
hun energierekening én 
wordt het milieu minder 
belast met CO2-uitstoot. 

Meer weten? 
Kijk op 
www.degroenezone.nl.

Besluitenlijst raadsvergadering 
17 februari 

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te 
bekijken op www.sonenbreugel.nl onder Over 
de gemeente, Gemeenteraad, Besluitenlijst 
gemeenteraad. Daar staan ook de besluitenlijsten 
van eerdere raadsvergaderingen.
Hebt u vragen? Dan kunt u contact opnemen met 
onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 
491491, f.denhengst@sonenbreugel.nl.

versoepeld, maar al voordat vrijwel alle maatregelen 
worden losgelaten vindt er een fysiek inloopuur 
plaats. Op donderdag 24 februari nodigt de 
gemeenteraad inwoners, bedrijven en verenigingen 
uit op het gemeentehuis. 
Van 19:00 tot 20:00 uur kunt u uw wensen, ideeën, 
vraagstukken en gedachten delen met de raads- en 
burgerleden.  

Aanmelden
Voor deze keer vragen wij u nog om uzelf aan te 
melden. Zo zorgen we er samen voor dat het niet te 
druk wordt. 

Aanmelden kan via www.sonenbreugel.nl/inloopuur. 
Aanmelden kan tot en met woensdag 23 februari. 
Hebt u moeite met aanmelden? Schroom niet om 
ons te bellen, wij helpen u graag op weg. 

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


