
Afvalinzameling
Ophaalschema maandag 25 april t/m 
zaterdag 30 april 2022

GFT

PMD

Papier

Inhaaldagen 
Blink haalt op Koningsdag woensdag 27 april 
geen afval op. 
De GFT-routes van die dag 
worden op zaterdag 30 april ingehaald. 

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

Nationale Herdenking 4 mei 2022

Tijdelijke subsidieregeling controle coronatoegangsbewijzen

Buurtschouwen openbaar groen met bewoners ’t Harde 

U bent van harte welkom bij de 
jaarlijkse Nationale Herdenking in 
Son en Breugel op woensdag 4 mei 
2022. Na 2 jaren, waarin alles anders 
was, kunnen we dit jaar gelukkig de 
herdenking weer op de traditionele 
manier organiseren.

Het programma
19.30 uur:    Oecumenische dienst in de kerk aan de 

Zandstraat

Het college heeft op 12 april 2022 de Tijdelijke 
subsidieregeling ondersteuning naleving controle op 
coronatoegangsbewijzen gemeente Son en Breugel 
2022 vastgesteld.

Hebt u als ondernemer of organisatie in de periode 
van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 extra 
kosten gemaakt voor het controleren van het 
coronatoegangsbewijs?

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.
07 april 2022  
Pijperlaan 12, 5691 GL (bouwen)
08 april 2022  
Doormanlaan 1, 5694 EA (bouwen)

Ingekomen gebruiksmelding
08 april 2022 
Kerkplein 5, 5691 BB (brandveilig ge-
bruik pand)

Melding Activiteitenbesluit
Nefab Packaging Netherlands B.V. 
Ekkersrijt 4126 (milieu)

Evenementen
11 april 2022 
Tijdelijke verkeersmaatregelen voor 
SuperSized Kingsday 2022 op 
27 april 2022

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. 

De straten rond de Dr. Berlagelaan in ’t Harde Ven 
zijn toe aan groenonderhoud. Het gaat om een 
uitvoeringsplan voor meerdere jaren, waarmee we 
in 2022 een begin maken. 

De wijk ’t Harde Ven is een van de groenste 
wijken van Son en Breugel, waar het op sommige 

plekken zelfs op wonen in het bos lijkt. Dat vraagt 
om aandacht voor en zorgvuldig beheer van het 
openbare groen. De begroeiing en het onderhoud 
kunnen per straat verschillen. In elke straat is, 
behalve voor groen, ook ruimte nodig voor het 
verkeer en openbare voorzieningen als parkeren en 
afvalinzameling. We zoeken met de bewoners naar 
de juiste balans daarin. 

Vanwege het behoud van het groene straatbeeld 
van de wijk én de verschillen per straat, kiezen we 
ervoor om het onderhoud te faseren en het straat 
voor straat op te pakken. 
Voordat we aan de slag gaan, gaan eerst met 
de bewoners in de straat in overleg en maken 
afspraken. Dat gebeurt tijdens de buurtschouwen 
met de wethouder en een technisch team, waarbij 
de bewoners van harte uitnodigen. De eerste 
buurtschouw vindt plaats in de Witsenstraat. 
Uitvoering van het groenonderhoud vindt pas op 
zijn vroegst plaats na de zomer. 

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een 
subsidie op grond van deze regeling.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden 
op de website www.sonenbreugel.nl / Zoek op 
Corona toegangsbewijzen.

De Tijdelijke subsidieregeling is te raadplegen op 
www.overheid.nl
 

19.50 uur:   Vertrek stille tocht vanaf de Zandstraat 
naar het monument bij de vijver

19.58 uur:   Signaal Taptoe
20.00 uur:  2 minuten stilte
20.02 uur:   Herdenkingsceremonie met o.a. 

een vendelsaluut van het Sint 
Catharinagilde, het leggen van 
kransen en bloemstukken, muzikaal 
ondersteund door harmonie Pro 
Honore Et Virtute

20.30 uur:  Einde van de herdenking


