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Wijkbijeenkomst ‘t Zand aardgasvrij - 31 januari 2023

Zet ook DE STAP naar gezonder!

Politieke Avond 
Donderdag 19 januari 2023 

Uiterlijk in 2050 moeten in Nederland alle huizen 
van het aardgas af zijn. In de meeste huishoudens 
is aardgas nu nog een vanzelfsprekende keuze voor 
verwarmen en koken. Maar daar komt verandering 
in. Niet in een keer, maar stap voor stap. We gaan dit 
samen doen, met iedereen in onze gemeente. 
De inwoners van de wijk ‘t Zand hebben wij als één 
van de eersten benaderd om samen met ons een 
plan te maken om aardgasvrij te worden. 

Twee mooie lokale initiatieven die u kunnen helpen 
een stap te zetten naar een gezonder leven.

1.	Zorg	voor	uzelf	met	de	zelfhulpmodules
Investeer in een positieve gezondheid! Wilt u meer 
weten over een (terugkerend) probleem waar u 
tegenaan loopt, maar wilt u nog niet direct naar de 
huisarts?  Ga dan naar www.sonenbreugelverbindt.
nl en bekijk de 25 modules die daar te vinden zijn 
om u te helpen. Medisch Centrum de Linden heeft 
deze Zelfhulpmodules samengesteld. 
Als u bijvoorbeeld beter wilt slapen, vindt u adviezen 
over wat u er zelf aan kunt doen. U moet eerst wel 
een account aanmaken en digitaal inloggen. Als u 
nog meer informatie of hulp bij het inloggen wilt, 
stuur dan even een mail naar: 
info@sonenbreugelverbindt.nl.

2.	Het	Samen	Fit	en	Veilig	project
Twee belangrijke elementen van een gezond leven 
zijn: dat je fit bent en het gevoel hebt dat je veilig 
bent. Je kunt daar zelf, in je eentje, veel aan doen. 
Als je het samen met anderen, in groepsverband 
doet, dan kun je elkaar helpen en stimuleren. 
Het project “Samen Fit en Veilig” is opgezet door de 
Digidokters (SonenBreugelVerbindt). 

De deelnemers werken in groepsverband op een 
plezierige manier samen aan fitheid en veiligheid 
van een gezond leven. Meer informatie over dit 
project vindt u op www.sonenbreugel.nl (kijk bij 
Actueel / Nieuws)

Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende 
onderwerpen aan bod:

Beeldvormend
• Pumptrackbaan – sessie 2
• Rapport rekenkamercommissie CMD – sessie 3

Oordeelsvormend
•  Bijenhof, verklaring van geen bedenkingen – 

sessie 1
• Samenwerkingsakkoord Metropoolregio 
Eindhoven (MRE) – sessie 4

Besluitvormend	–	raadsvergadering
• Controleprotocol 2022 en normenkader
• Bestemmingsplan Breugel, Akkerpad
•  Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2023-2026 + 

verordening
• Nota integrale veiligheid 2023-2026
•  Integraal beleidskader armoedebestrijding en 

schuldhulpverlening

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 inspreken? Meld u dan uiterlijk 18 januari 
2023 aan via griffie@sonenbreugel.nl. 

De complete agenda en vergaderstukken vindt u op 
sonenbreugel.notubiz.nl.

De opgedane kennis en ervaring vanuit deze wijk 
gebruiken we om ook in de andere wijken aan de 
slag te gaan. 

Iedereen is erbij gebaat dat de overstap efficiënt 
gebeurt, op het juiste moment. Dat kunnen we 
doen door samen te werken en gebruik te maken 
van elkaars kennis en ervaringen. Om hiermee te 
starten organiseren we een bijeenkomst op 
31 januari 2023 in het Dommelhuis. 

19.00	–	20.00	uur: inloop voor vragen aan de 
gemeente en Het Energiebureau en het 
Ener-gieloket. Ook inwoners uit de rest van 
Son en Breugel zijn welkom.
20.00	–	21.00	uur: plenair gedeelte specifiek voor 
inwoners van ’t Zand.

Woont u niet in ’t Zand? Dan kunt u natuurlijk 
ook al aan de slag met energie besparen en 
verduurzamen. Voor informatie en advies kunt u 
terecht bij het digitale energieloket. Kijk op 
https://regionaalenergieloket.nl/son-en-breugel 

DE STAP naar Gezonder 
Het initiatief Samen Fit en Veilig en de 
zelfhelpmodules maken onderdeel uit van DE STAP 
naar Gezonder. DE STAP naar Gezonder (voorheen 
GROZzerdam) is een beweging met als doel om 
de zorg “om te keren”. Dit betekent dat we gaan 
denken in termen van “gezondheid” i.p.v. “ziekte” 
en daarmee preventief werken aan gezondheid (De 
stap (www.destapnaargezonder.nl). Verschillende 
bewonersverenigingen uit Son en Breugel, zoals 
SonenBreugelVerbindt, werkgroep Kom Erbij, het 
Chronisch zieken en Gehandicapten Platform, de 
Seniorenraad en de Adviesraad Sociaal Domein, zetten 
zich samen met de gemeente, het sociaal domein 
(LEV-groep), de GGzE en de huisartsenpraktijken in 
voor een nog gezonder Son en Breugel met gezondere 
inwoners. Daarbij ligt de focus op de inwoners die dat 
het hardst nodig hebben.

Wilt u ook meedenken?
We willen bewonersinitiatieven die bijdragen aan een 
betere gezondheid ondersteunen met kennis en een 
kleine subsidie.
Wilt u bijvoorbeeld een wekelijks wandelgroepje 
starten of gezonde maaltijden koken met of voor 
bewoners uit uw buurt? Er is van alles mogelijk. 
Kunt u nog een extra duwtje gebruiken of zoekt u 
anderen die met u aan een idee willen werken? 
Laat het ons weten: neem contact op met 
projectleiders Joyce de Visser 
(jdvisser@mcdelinden.nl) of Julia Hiddink 
(j.hiddink@ggdbzo.nl). 



Afvalinzameling
In de week van maandag 23 januari 2023 t/m 
vrijdag 27 januari 2023 worden de volgende 
afvalstromen ingezameld:

GFT

PMD

Meer	informatie
Alle actuele informatie over de afvalinzameling 
vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. 
U kunt de Blink app gratis downloaden in de 
Google Play of App Store.

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

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

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

Onderzoek naar uw vertrouwen in de gemeente Son en Breugel
Openbare vergadering 
Auditcommissie 24 januari 2023De gemeenteraad vindt het belangrijk dat de 

gemeente inwoners betrekt bij de voorbereiding en 
uitvoering van beleid. Om te weten of de gemeente 
daarmee op de goede weg is, wil de gemeenteraad 
u wat vragen stellen over uw vertrouwen in de 
gemeente. 

Samen met onderzoeksbureau Invior hebben wij 
een online vragenlijst opgesteld die u anoniem kunt 
invullen. 

Wilt u meedoen? 
U start de vragenlijst door de hiernaast weergegeven 
QR-code te scannen. Of typ de onderstaande link 
naar de website in de adresbalk bovenaan uw 

Dinsdag	24	januari	2023,	aanvang	20:00	uur.

Agenda
Onder	andere:
•  Inventarisatie onderwerpen voor de controle van 

de jaarrekening
• Jaarplan Auditcommissie
• Adviesbrief over Planning & Control-cyclus

De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, 
kamer Eind (begane grond).
De complete agenda en de vergaderstukken zijn via 
de website sonenbreugel.notubiz.nl te raadplegen.

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 
0499-491491. 

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen 
niet ter inzage.    

10	januari	2023 
Ekkersrijt 4093, 5692 DB (bouwen)

Verleende	omgevings-
vergunningen 
12	januari	2023 
Ekkersrijt 2037, 5692 BB (bouwen)
Willemstraat 28, 5691 TR (bouwen)

Intrekken aanvraag 
omgevingsvergunning
10	januari	2023 
Baronielaan 4, 5691 LG (bouwen)
 
Verlengen	beslistermijn	
omgevingsvergunning
6	januari	2023  
Irenestraat 17, 5691 TT – beslistermijn 
met 6 weken verlengd

Evenementen 
10	januari	2023 
Carnaval 2023, tent op het Kerkplein: 
evenementenvergunning, 
tijdelijke verkeersmaatregelen en 
Alcoholvergunning

Samenspraakbijeenkomst ‘schaalsprong in de regio’ op 
woensdag 15 februari 2023

Brainport, inclusief Ekkersrijt, is al jaren een 
economische toplocatie in Nederland. De 
ontwikkelingen in deze regio gaan zo snel, dat we 
kunnen spreken van een “schaalsprong”.  Deze 
economische impuls betekent ook dat in de 
regio meer dan 55.000 extra inwoners moeten 
worden gehuisvest. Daarvoor zijn woningen en 

ook infrastructuur, scholen, winkels en sociale 
voorzieningen nodig. De regio moet aantrekkelijk 
zijn en blijven voor werkgevers en werknemers. 
 
Samenspraak:	Wat	vindt	u?
Wat betekent de schaalsprong voor ons dorp? 
Bouwen we ons dorp vol? Gaan we de hoogte in, 
met flats van 15 of 20 etages naast ons nieuwe 
Dommelhuis? Gaan we onze bossen en ons 
groen opofferen? Of willen we juist het dorp 
van nu blijven en doen we niet mee? En kan dat 
überhaupt wel? De schaalsprong vraagt om (vaak 
scherpe) keuzes.  De samenspraakbijeenkomst 
is dé gelegenheid om te laten horen hoe u hier 
als inwoner van Son en Breugel over denkt. 
Op de bijeenkomst geeft onder andere Jeroen 
Dijsselbloem, burgemeester van Eindhoven, zijn 
visie op de schaalsprong.
 
U	komt	toch	ook?
Wanneer: Woensdag 15 februari 2023 van 
20:00-22:00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Waar: Het Dommelhuis.
Aanmelden: Aanmelden is niet verplicht, maar wel 
handig i.v.m. de voorbereidingen. Aanmelden kan 
met een e-mail naar griffie@sonenbreugel.nl. 

internetbrowser
(Let op: typ het adres 
dus niet in google of een 
andere zoekmachine): 
https://enquete.
toponderzoek.com/
vertrouwen

Geen	computer	of	
internet? 
Bel dan op werkdagen tussen 9:00 en 16:30 uur 
naar Invior via telefoonnummer 085-4860110. 
U kunt de vragenlijst dan samen met een van de 
medewerkers telefonisch invullen of een papieren 
vragenlijst aanvragen.


