Gemeentenieuws

Tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen in voormalige school
De Vijverberg
Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn veel
mensen op de vlucht geslagen. Zij zoeken een
veilig onderkomen in andere landen, waaronder
Nederland. De Nederlandse gemeenten hebben
afgesproken om zo goed mogelijk mee te werken
aan de opvang van vluchtelingen op plekken waar
zij de noodzakelijke hulp krijgen en tot rust kunnen
komen. Gemeente Son en Breugel wil daaraan een
bijdrage leveren.

In de voormalige school De Vijverberg worden
tijdelijk Oekraïense vluchtelingen opgevangen.
Burgemeester en wethouders hebben dit besloten
na overleg met de Veiligheidsregio.
Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer
de opvanglocatie opent.
Ook is nu nog niet duidelijk hoelang de
opvanglocatie in De Vijverberg nodig is. Het gaat in
ieder geval om de opvang van zo’n 120 Oekraïense
vluchtelingen voor een langere periode.

Werkzaamheden
Om het gebouw klaar te maken als opvanglocatie
vinden er vanaf nu noodzakelijke werkzaamheden plaats en worden controles voor
veilig gebruik gedaan. Het gebouw is in eigendom van de gemeente Son en Breugel. De
vergunningprocedures om het pand als opvanglocatie te kunnen gebruiken, starten we op korte
termijn op.
Vragen en informatie
Heeft u vragen over de opvanglocatie, neem
dan gerust contact op met de gemeente via
communicatie@sonenbreugel.nl. Bellen kan
uiteraard ook via 0499 - 491 491. Meer informatie over de hulp aan en opvang van vluchtelingen
in Son en Breugel leest u op www.sonenbreugel.nl.

Bestrijding eikenprocessierups zonder bestrijdingsmiddel
uitgevlogen, wat ook bete-kent dat er minder
eitjes zijn. Onze verwachting is dat de natuur in ons
dorp al genoeg ont-wikkeld is, om de plaagrups te
bestrijden met alleen de natuurlijke vijanden, zoals
de mees en de sluipwesp.
Wat doen we?
Op het moment dat er toch veel nesten zijn, dan
gaan we meer nesten afzuigen. Daarvoor hebben
we geld en mensen beschikbaar. Naast het afzuigen
hebben we, net als vorig jaar, in samenwerking
met het IVN opnieuw 130 mezennestkastjes ter
beschikking gesteld aan onze inwoners.
De bermen worden dit jaar zo gemaaid,
dat insecten als sluipwespen gestimuleerd
worden. Sluipwespen zorgen voor minder
eikenprocessierupsen.
We zetten bij de bestrijding van de eikenprocessierups dit jaar in op het afzuigen van nesten
en gebruiken geen bestrijdingsmiddel (Xentari)
meer.

Het is echter onmogelijk om alle rupsen uit te
bannen; ons doel is om een goed ecologisch
evenwicht te krijgen.

Veel of weinig rupsen
Hoe hoog de plaagdruk is, is afhankelijk van het
aantal rupsen. Waarschijnlijk is het aantal nesten
kleiner dan vorig jaar, een trend die zich al even
heeft ingezet. Het aantal nesten was in 2021 klein. In
het afgelopen najaar zijn er relatief weinig vlinders

Nest melden
Hebt u een nest eikenprocessierups gezien in de
openbare ruimte? Dan kunt u dit melden via onze
website bij melding doen (melding openbare
ruimte). Wijkbeheer kijkt dan of het nest kan
worden weggehaald.

Politieke Avond 21 april
De Politieke Avond van 21 april vindt plaats in het
gemeentehuis.
• Sessie 1 en 3 vinden plaats in de raadzaal en
worden live uitgezonden via sonenbreugel.
notubiz.nl. Sessies 2, 4 en 5 vinden plaats in
vergaderkamer Eind. Van deze sessies worden
geluidsopnames gemaakt, die enkele dagen later
via onze website te beluisteren zijn.
Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende
onderwerpen aan bod:
Beeldvormend
• Gemeenschappelijke Regeling WSD,
ontwerpbegroting 2023 (sessie 4);
• Gemeenschappelijke Regeling Blink,
ontwerpbegroting 2023 (sessie 5).
Oordeelsvormend
• Regiovisie Norm voor opdrachtgeverschap
(sessie 1);
• Bestemmingsplan herziening reststroken groen
2021 (sessie 2);
• Omgevingsvisie (sessie 3).

Volg ons op facebook en twitter

Werkzaamheden
brug Hooijdonk
De brug Hooijdonk is - vanwege
werkzaamheden aan het
brugdek - op dinsdag 26
april van 07.00 tot 17.00
uur afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer
en fietsers. Er is
een omleiding
ingesteld.
Meer informatie over werkzaamheden op
www.sonenbreugel.nl / zoek op werkzaamheden.

