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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.
04 juli 2022 
Zandstraat 60, 5691 CG (bouwen)
Röntgenlaan 5, 5691 GK (kappen)
Europalaan 16, 5691 EN (kappen)
Pijperlaan 8, 5691 GL (kappen)

05 juli 2022 
Science Park Eindhoven 5501, 5692 EM 
(bouwen)
06 juli 2022 
Heemskerklaan 18, 5694 CN (bouwen)

Intrekken aanvraag 
omgevingsvergunning
04 juli 2022 
Emmastraat 1, 5691 AV (bouwen)

Verleende omgevings-
vergunning
04 juli 2022 
Edelweissstraat 9, 5691 SL (bouwen)

Opschorten beslistermijn 
omgevingsvergunning
De Kuilen ongenummerd, de beslis-
termijn wordt t/m 2 augustus 2022 
opgeschort. 

Ingekomen gebruiksmelding
30 juni 2022 
Ekkersrijt 2080, 5692 DJ (melding 
brandveilig gebruik)

Evenementenvergunning 
7 juli 2022  
Market Garden 2022, 2e wereldoor-
log reenactment kamp, Triple A Living 
History Group - 16 t/m 18 september 
2022 op het Oranjeveld

Benoeming leden 
gemeenteraad
De heer M.H.J.M. van Beers en de heer 
J.L.M. de Bruin zijn bij besluit van 7 juli 
2022 benoemd tot lid van gemeente-
raad  wegens beëindiging van het 
raadslidmaatschap van respectievelijk 
de heer J. Boersma en de heer J.D. de 
Jong.

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 Politieke Avond van 14 juli 2022 vindt plaats in 
het gemeentehuis. 
•  Sessie 1 en sessie 2 vinden plaats in de  

raadzaal en worden live uitgezonden via  
sonenbreugel.notubiz.nl.          

Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende 
onderwerpen aan bod:

Beeldvormend
Verordening bekostiging leerlingenvervoer – 
sessie 1

Informerend
Monitor Sociaal Domein – sessie 2

Bij de informerende sessie kunt u als toehoorder 
aanwezig zijn. 
De complete agenda en vergaderstukken vindt u op 
sonenbreugel.notubiz.nl.

Veiligheidsdebat 21 juli 

Energietoeslag

OPROEP: Lintjesregen 2023, wees er op tijd bij

Jeugdgemeenteraad zoekt begeleiders

Op donderdag 21 juli vindt het veiligheidsdebat 
plaats. Tijdens dit debat kunnen raadsleden 
speerpunten en prioriteiten voor het 
Veiligheidsplan 2023-2026 benoemen. De politie 
en Veiligheidsregio zullen ook aanwezig zijn.

Het veiligheidsdebat vindt plaats in het 
Dommelhuis en begint om 20:00 uur. De agenda 
en bijbehorende stukken vindt u op de website 
sonenbreugel.notubiz.nl 

Wilt u aanwezig zijn bij het debat? 
Stuur dan een berichtje naar 
griffie@sonenbreugel.nl 

Huishoudens met een laag inkomen kunnen een 
eenmalige energietoeslag krijgen. Met dit extra 
geld kunnen zij een deel van de energiekosten 
betalen. 

Huishoudens met een laag inkomen die bij ons 
bekend zijn, hebben de energietoeslag auto-
matisch gekregen. 

Hebt u een laag inkomen (tot 120% van de 
bijstand), maar hebt u de toeslag niet automatisch 
gekregen? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen 
via www.sonenbreugel.nl (zoek op: energietoeslag).

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. 

Al enige jaren kennen wij een Jeugdgemeenteraad, 
bestaande uit kinderen van groep 7 en 8 van 
de basisscholen in Son en Breugel. Voor het 
nieuwe vergaderjaar zijn we op zoek naar externe 
begeleiders voor de Jeugdgemeenteraadsleden. 
De Jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 
keer per jaar op donderdagmiddag van 16.00 tot 
17.00 uur. Tussendoor werken de leden van de 
Jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, 
één- hooguit tweemaal per maand. De begeleiders 
helpen de Jeugdgemeenteraadsleden met de 
uitwerking van hun projecten.

Taken begeleiders
•  Begeleiden van leden bij het maken en uitwerken 

van ideeën, voorstellen en plannen.
•  Het bijwonen van de vergaderingen van de 

Jeugdgemeenteraad.
•  Overleg voeren met medewerkers van de 

gemeente.

Kenmerken begeleiders
- Inwoner van (of bekend met) Son en Breugel

Afvalinzameling
Ophaalschema maandag 18 juli  t/m 
vrijdag 22 juli 2022

GFT

PMD

Papier

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

•  Gevoel voor wat 
onder kinderen 
leeft

•  Ervaring met 
het werken met 
kinderen

•  Gevoel voor 
communicatie

•  Gevoel bij de rol 
en positie van de 
gemeente

•  Overleggen van een verklaring omtrent het 
gedrag (VOG)

De begeleiders krijgen geen vergoeding voor 
hun inzet, wel veel waardering. Zij mogen de 
door hen gemaakte onkosten declareren. De 
gemeente zorgt ervoor dat de begeleiders en de 
jeugdgemeenteraadsleden verzekerd zijn.
Hebt u hiervoor interesse, dan kunt u een e-mail 
sturen aan Moniek en Kim, griffiers van de 
Jeugdgemeenteraad. Het e-mailadres is 
jgr@sonenbreugel.nl. 

Regentonactie
€20,- korting op 
een regenton

Van 1 juli t/m 31 augustus 
krijgen alle inwoners van 
gemeente Son en Breugel 
€20,- korting op een
regenton.

Postcode: ...................................
Huisnummer: .............................

Met een volledig ingevulde bon kun je terecht bij:
Boerenbond – Pets Place, Van Den Elsenstraat 36 in Breugel
of Praxis, Ekkersrijt 4018, 5692 DA Son.

Actievoorwaarden:
• Korting alleen op vertoon van de volledig ingevulde bon.
• Alleen voor inwoners van de gemeente Son en Breugel.
• De korting is geldig op alle regentonnen in het assortiment.
• Maximaal één bon per huishouden.
• Actieperiode: 1 juli t/m 31 augustus 2022.

In te wisselen bij:

De JGR op bezoek bij Omroep Brabant.

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

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


