
Gemeentenieuws

OPROEP: Lintjesregen 2023, wees er op tijd bij Inzicht in financiële situatie met 
Geldfit

Geen weekmarkt op Hemelvaartsdag

Iedereen doet mee in Son en Breugel!

Steeds meer mensen zoeken hulp bij geldzorgen. 
Ruim 1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft 
in deze tijd moeite om de rekeningen te betalen. 
Wij werken daarom samen met de Nederlandse 
Schuldhulproute om inwoners en ondernemers 
met financiële problemen te helpen. 

Inwoners kunnen vanaf nu gebruik maken van de 
online test op www.geldfit.nl en ondernemers op 
www.geldfitzakelijk.nl. Door korte vragen krijgt u 
inzicht in uw financiële situatie. De uitslag van de 
test bevat een persoonlijk advies. U krijgt ook een 
overzicht van hulp die beschikbaar is. 

Inwoners en ondernemers die liever bellen, kunnen 
gratis gebruikmaken van telefoonnummer 0800-
8115. Een medewerker denkt mee en verwijst 
eventueel door naar passende hulp in de buurt. 

De weekmarkt van donderdag 26 mei  vervalt 
vanwege Hemelvaartsdag. De eerstvolgende markt 
daarna is donderdag 2 juni.

Son en Breugel wil een gemeente zijn waar 
iedereen zich thuis voelt en mee kan doen. 
Het maakt niet uit waar je vandaan komt, wat je 
gelooft, wat je voorkeuren zijn en of je in enig 
opzicht beperkingen hebt. We vinden het 
belangrijk dat onze inwoners ongehinderd kunnen 
zijn wie ze zijn en kunnen gaan waar ze willen gaan. 
Om er samen voor te zorgen dat Son en Breugel 
er ook echt voor iedereen is, hebben wij uw 
ervaringen nodig. 

Heeft u ideeën over wat er al goed gaat en wat 
er verbeterd kan worden? En hoe we dit samen 
kunnen oplossen? 
Dan nodigen wij u van harte uit om dit met ons te 
delen op donderdag 9 juni om 20.00 uur.

Politieke Avond 19 mei

De Politieke Avond van 19 mei vindt plaats in het 
gemeentehuis. 

•  Sessie 1 en 3 en de raadsvergadering vinden 
plaats in de raadzaal en worden live  
uitge-zonden 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.

 
Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende 
onderwerpen aan bod:

Oordeelsvormend:
•  Verordening commissie lokaal sociaal 

bemiddelaar (sessie 1);
•  Ontwerpbegrotingen van 6 gemeenschappelijke 

regelingen (sessie 2);

 o WSD
 o Dienst Dommelvallei
 o GGD
 o Metropool Regio Eindhoven
 o Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 o Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
•  Openbaarheid van bestuur, rapport 

rekenkamercommissie (sessie 3).

Besluitvormend:
•  Verlenging ontheffing ingezetenschap 

wethouder;
• Regiovisie Norm voor opdrachtgeverschap;
• Ontwerpbegroting GR Blink;
• Bestemmingsplan herziening reststroken groen;
• Benoeming burgerlid;
•  Benoeming leden voorzitterspoule Politieke 

Avonden;
• Omgevingsvisie.

Afvalinzameling
Ophaalschema maandag 23 mei t/m 
vrijdag 27 mei 2022

GFT

PMD

Papier

Blink haalt op Hemelvaartsdag, 
donderdag 26 mei, geen afval op. 
De routes van die dag (PMD, GFT en papier) 
worden op zaterdag 28 mei ingehaald.

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

Locatie: De Zwaan, Markt 9, Son en Breugel. 
Voor koffie en thee wordt gezorgd. 
Vooraf aanmelden is niet nodig.

Elk jaar ontvangen enkele inwoners van Son en 
Breugel ter gelegenheid van Koningsdag een 
Koninklijke onderscheiding. 

Weet u iemand die een Koninklijke onderscheiding 
verdient? Vraag dan tijdig een lintje voor 
Koningsdag 2023 aan. Een voordracht voor een 
onderscheiding moet vóór 15 juli 2022 bij de 
gemeente zijn ingediend. Iedereen kan één of 
meerdere personen voordragen. 

Wilt u iemand voordragen? Neem dan eerst contact 
op met Hans Verheul, telefoon 06 431 60 765 of via 
e-mail: h.verheul@sonenbreugel.nl.
Algemene informatie over het aanvragen van een 
onderscheiding is te vinden op www.lintjes.nl. 


