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Agenda hoorzitting 9 januari 2023
De bezwaarschriftencommissie houdt regelmatig 
hoorzittingen. De eerstvolgende vergadering is op 
9 januari 2023  en de agenda staat op 
www.sonenbreugel.nl (zoek op hoorzittingen).

De gemeenteraad organiseert een keer per 
6 weken een informeel inloopuur voor inwoners, 
organisaties en bedrijven. Het eerstvolgende 
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Vooraankondiging: Onderzoek naar uw vertrouwen in de gemeente 
Son en Breugel

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat de 
gemeente inwoners betrekt bij de voorbereiding 
en uitvoering van beleid. Om erachter te komen 
hoe u als inwoner kijkt naar de gemeente, willen 
we graag van u horen hoeveel vertrouwen u heeft 
in de gemeente Son en Breugel. Dat gebeurt in de 
vorm van een (online) peiling die open staat voor 
alle inwoners van Son en Breugel.

Afvalinzameling
In de week van maandag 9 januari 2023 t/m 
vrijdag 13 januari 2023 worden de volgende 
afvalstromen ingezameld:

GFT

PMD

Kerstbomen

Kerstbomen
Op woensdag 11 januari 
2023 haalt Blink de 
kerstbomen op. Zorg 
er voor dat uw boom 
woensdagochtend op tijd 
buiten ligt.

Vuurwerkafval
• Breng vuurwerk dat niet afgegaan is gratis 

naar de milieustraat
Hebt u vuurwerk dat niet afgegaan is, of 
waarvan u niet zeker weet of het afgegaan is? 
Lever het in bij de milieustraat. 
Van 2 januari tot en met 7 januari 2023 geeft 
Blink inwoners de gelegenheid om dit vuurwerk 
in te leveren. Er staat in die week een container 
met een laag water waar het afval in kan. 

• Vuurwerkafval in grijze bak
Afval van afgestoken vuurwerk mag gewoon bij 
het restafval in de grijze bak.

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

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 omgevings-
vergunning liggen niet ter inzage. 
16 december 2022
Willemstraat 28, 5691 TR (bouwen)
19 december 2022
Honingbij 1, 5692 VE (bouwen)
Tijgerlaan 1, 5691 GE (bouwen)
21 december 2022
Vliehors 47, 5691 ZX (bouwen)
22 december 2022
Baronielaan 4, 5691 LG (bouwen)
23 december 2022
Boslaan 63, 5691 CV (bouwen)

Verleende
omgevingsvergunningen
20 december 2022
Doormanlaan 1, 5694 EA (kappen)
21 december 2022
Amstellaan 43, 5691 HD (bouwen)

Evenementen 
22 december 2022
Oliebollenparty 31 december 2022 
Tijdelijke verkeersmaatregelen 
en Ontheffing Alcoholwet.

Wilt u meedoen?
Vanaf 10 januari 2023 is de link naar de peiling te 
vinden op onze Facebookpagina en op onze de 
website www.sonenbreugel.nl. Ook plaatsen we de 
link en een QR-code op deze pagina.

inloopuur is op donderdagavond 12 januari 2023 
van 19:00 tot 20:00 uur in de Sportkantine van 
HTC Tennis. Raads- en burgerleden luisteren naar 
uw wensen, ideeën, vraagstukken of gedachten. 

Aanmelden niet nodig
Tijdens het inloopuur kunt u, zoals de naam al 
doet vermoeden, gewoon binnenlopen.  U wordt 
ontvangen door onze medewerkers en raads- en 
burgerleden. Onder het gemak van een kopje 
koffie kunt u in gesprek met onze raads- en 
burgerleden.

Aankondigingen
Aankondigingen over de komende inloopuren 
komen op deze pagina, de digitale publicatie-
borden en via de sociale media. Voor meer 
informatie kunt u een kijkje nemen op 
www.sonenbreugel.nl/inloopuur, mailen naar 
griffie@sonenbreugel.nl of bellen naar 
0499 – 491491 en vragen naar Kim Verkuijlen.

Wilt u de hoorzitting bijwonen?
Meld u dan aan door contact op te nemen via 
het algemene nummer 0499 491 491 of een 
e-mail te sturen naar 
bezwaarschriftencommissie@sonenbreugel.nl.

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


