
Gemeentenieuws

Politieke Avond - Donderdag 22 september 2022
• De Politieke Avond van 22 september vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar.
• Sessies 1 en 2 en de raadsvergadering vinden plaats in de raadzaal en worden live uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl. 
•  Sessie 3 vindt plaats in vergaderkamer Eind. Van deze sessie wordt een geluidsopname gemaakt, die enkele dagen later via 

onze website te beluisteren is.

20:10 - 21:20 Sessie 2 - Beeldvormend

Beleidskader Sociaal Domein
Er komt een nieuw beleidskader Sociaal Domein. Het college heeft 
de hoofdlijnen en de uitgangspunten in een notitie opgenomen. Die 
wordt nu beeldvormend met de raad besproken.

21:30 Raadsvergadering - Besluitvormend

Hamerstukken
• Verordening bekostiging leerlingenvervoer
Bespreekstukken
• Bestemmingsplan Houtens 11
• Verantwoording fractiebijdragen
• Aanpassing regeling benoeming burgerleden

Viering bevrijding met ceremonie en optocht

Zaterdag 17 september 16.00 uur • De Parachutist
Dit jaar vieren we dat Son en Breugel 78 jaar 
geleden is bevrijd. Dat doen we met een 
bevrijdingsceremonie bij het monument De 
Parachutist en een optocht naar de kiosk op het 

19:30 - 20:00 Sessie 1 - Beeldvormend 

Verordening Jeugdhulp
De huidige verordening Jeugdhulp dateert uit 2018 en moet 
geactualiseerd worden. 

20:30 - 21:15 Sessie 3 - Oordeelsvormend 

Bestemmingsplan Waterhoef
Voor de bouw van 2 woningen aan de Waterhoef is een nieuw 
bestemmingsplan nodig. Het ontwerp hiervan heeft ter inzage 
gelegen en nu is het aan de raad om daarover te besluiten. 

• Bij de raadsvergadering kunt u als toehoorder aanwezig zijn. 
•  Tijdens een beeldvormende sessie heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek.
•  Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het spreekrecht. U krijgt dan aan het begin van de sessie maximaal 5 minuten de tijd om 

uw mening over het onderwerp aan de raads- en burgerleden mee te geven.
• Wilt u deelnemen of inspreken? Meld u dan uiterlijk 21 september aan via griffie@sonenbreugel.nl. 
• De volgende Politieke Avond is op donderdag 6 oktober 2022. 

19:00 - 19:25 Vragenhalfuurtje in raadzaal

Kerkplein. Om 16.00 uur start de ceremonie bij 
De Parachutist aan de Europalaan. Tijdens de 
ceremonie wordt, na het klinken van signaal 
Taptoe, een minuut stilte gehouden om de 
bevrijders te herdenken. Daarna is er een 

bloemenhulde als dank aan de bevrijders. De 
Andrew Sisters en de Bloaskaken verzorgen de 
muziek. Voor de bloemenhulde vragen we iedereen 
om een losse bloem mee te nemen. Tijdens de 
ceremonie kan iedereen deze bij het monument 
leggen. Na afloop van de ceremonie gaan we in 
optocht naar het Kerkplein. Ook daar brengen 
de Andrew Sister en de Bloaskaken hun muzikale 
repertoire ten gehore. 

Op deze dag hangt de gemeente op verschillende 
locaties de vlag uit. Doet u mee?

Zou u tijdens de ceremonie en de optocht rekening 
willen houden met mogelijke verkeershinder? 
Tijdens de ceremonie is een stuk van de Europalaan 
afgesloten voor verkeer. Gedurende de optocht 
worden de wegen kort afgezet zodat de stoet 
veilig kan passeren. De optocht steekt vanaf de 
Europalaan over naar de Heistraat. De stoet slaat 
vervolgens rechtsaf de Airbonestraat in en maakt 
via het Raadhuisplein en de Nieuwstraat zijn 
oversteek naar de kiosk op het Kerkplein.



Volg ons op facebook en twitter

Onderhoud aan ophaalbrug Stad van 
Gerwen over het Wilhelminakanaal

Energieloket in Dommelhuis

Rijkswaterstaat voert van 5 september t/m 
30 september 2022 onderhoud uit aan ophaalbrug 
Stad van Gerwen over het Wilhelminakanaal.

De brug is niet toegankelijk voor het wegverkeer. 
Het verkeer wordt omgeleid. 
De werkzaamheden betekenen dat er voor 
scheepvaart beperkte doorvaart mogelijk is op 
6, 7, 28, 29 en 30 september. 

Bij het eerste energieloket in het Dommelhuis 
waren 16 inwoners die advies kregen over het 
verduurzamen van hun woning. Wilt u dat ook? 
Kom dan op 17 september tussen 11:00-13:00 uur 
naar het Dommelhuis. Vrijwilligers van SonEnergie 
geven u graag tips en adviezen.

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. 

Afvalinzameling
Ophaalschema maandag 19 september t/m 
vrijdag 23 september 2022

GFT

PMD

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

Kandidaten gezocht voor de Vrijwilligerspenning

Uitreiking vrijwilligerspenning aan Hermien van 
de Ven in maart 2022

Elk jaar reikt de burgemeester rondom de 
jaarwisseling de Vrijwilligerspenning van de 
gemeente Son en Breugel uit. 

De Vrijwilligerspenning is een blijk van waardering 
voor een persoon die zich belangeloos heeft ingezet 
voor de lokale gemeenschap. 

Kent u iemand die voor de penning in aanmerking 
komt en vindt u dat hij of zij in het zonnetje gezet 
mag worden? Laat het ons dan weten!

Aanmelden
U kunt iemand aanmelden bij voorkeur per 
e-mail naar Hans Verheul, e-mail: 
h.verheul@sonenbreugel.nl. 
Voor meer informatie kunt u ook bij hem terecht 
via e-mail of telefoon 06 431 60 765. 

Geef bij aanmelding zo duidelijk mogelijk aan welke 
activiteiten uw kandidaat verricht of heeft verricht, 
gedurende welke periode en hoeveel tijd daarmee 
gemoeid is. Kandidaten mogen ook buiten de 
gemeente Son en Breugel wonen

Aanmelden kan tot 1 oktober 2022.

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

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.
29 augustus 2022 
Van den Elsenstraat 2, 5694 NG 
(bouwen)

05 september 2022 
Thermaelaan 2, 5691 PM (bouwen/
handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening)

Verleende 
omgevingsvergunningen 
06 september 2022 
Röntgenlaan 9, 5691 GK (kappen)
07 september 2022 
Zandstraat 60, 5691 CG (bouwen)

Geaccepteerde 
gebruiksmelding
06 september 2022 
Ekkersrijt 2080, 5692 BA (brandveilig 
gebruik)

Vaststellen gewijzigd 
bestemmingsplan
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft op 6 september 2022 

het gewijzigd bestemmingsplan 
“Buitengebied, wijziging Airborneweg 
51” (NL.IMRO.0848.BP826BUITENGE-
BIED-VA01) vastgesteld. Ligt ter inzage 
van 15 september t/m 26 oktober 2022.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan 
“Buitengebied, Brouwerskampweg 21” 
(NL.IMRO.0848.BP827BUITENGEBIED-
ON01) ligt ter inzage van 
15 september t/m 26 oktober.

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


