
Gemeentenieuws

 

19:30 - 20:15 Sessie 2 - Beeldvormend

Pumptrackbaan
De Jeugdgemeenteraad heeft gevraagd een Pumptrackbaan in de 
gemeente aan te leggen. Het college heeft uitgezocht op welke 
plekken zo’n baan kan komen, wat er dan nog geregeld moet worden 
en wat het gaat kosten. De resultaten van deze studie worden nu 
met de raad besproken. 

20:30 - 21:15 Sessie 3 - Beeldvormend

Rapport rekenkamercommissie CMD
De onafhankelijke rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan 
naar de werkwijze van het Centrum voor maatschappelijke 
deelname (CMD). Het rapport is nu beschikbaar en bevat enkele 
aanbevelingen waar de raad over moet besluiten. 

20:30 - 21:15 Sessie 3 - Oordeelsvormend

Samenwerkingsakkoord MRE
Er wordt gewerkt aan een nieuw samenwerkingsakkoord voor de 
metropoolregio Eindhoven (MRE). Het concept hiervan is af. Alle 21 
deelnemende gemeenten hebben nu de mogelijkheid om hier op 
te reageren. Het college stelt voor om onder andere meer aandacht 
te vragen voor Brede Welvaart.

19:30 - 20:15 Sessie 1 - Oordeelsvormend

BijenHof, verklaring van geen bedenkingen
Er is een vergunning aangevraagd voor de bouw van tijdelijke 
mini-woningen aan de Bijenlaan. Deze vergunning kan 
alleen verleend worden als de raad een verklaring van geen 
bedenkingen afgeeft.

Politieke Avond - Donderdag 19 januari 2023
• De Politieke Avond van 19 januari 2023 vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar.
•  Sessies 1 en 3 en de raadsvergadering vinden plaats in de raadzaal en worden live op internet uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl. 
•  Sessies 2 en 4 vinden plaats in vergaderkamer Eind. Van deze sessie wordt een geluidsopname gemaakt, die enkele dagen later via onze  

website te beluisteren is.

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 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. 

• 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 18 januari 2023 
aan via griffie@sonenbreugel.nl. 

•  De volgende Politieke Avond is op donderdag 2 februari 2023. 

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 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 085-4860110. 

U kunt de vragenlijst dan 
samen met een van de 
medewerkers telefonisch 
invullen of een papieren 
vragenlijst aanvragen.

21:30  Raadsvergadering - Besluitvormend 
Raadzaal

Hamerstukken
•  Controleprotocol 2022 en Normenkader 
• Bestemmingsplan Breugel, Akkerpad 
• Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2023-2026 + verordening 
• Nota integrale veiligheid 2023-2026

Bespreekstukken
•  Integraal beleidskader armoedebestrijding en 

schuldhulpverlening 



Afvalinzameling
In de week van maandag 16 januari 2023 t/m 
vrijdag 20 januari 2023 worden de volgende 
afvalstromen ingezameld:

Restafval

PMD

Papier

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.

Inloopuur 

De gemeenteraad organiseert een keer per 6 weken 
een informeel inloopuur voor inwoners, organisaties 
en bedrijven. Het eerstvolgende 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.  

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.
23 december 2022     
Sonniuswijk 45, 5691 PD (afwijken 
regels RO)

26 december 2022 
Sonniuswijk 62, 5691 PG (milieu)
29 december 2022    
Sonniuswijk 25a, 5691 PD (bouwen)
1 januari 2023 
Sint Hubertuslaan 31, 5694 AR (bouwen)
3 januari 2023 
Merwedelaan 1, 5691 HS (bouwen)

Opschorten beslistermijn 
omgevingsvergunning
3 januari 2023 
Besluit op de aanvraag 
omgevingsvergunning voor Eind 4 wordt
 t/m 26 februari 2023 opgeschort.

Evenementen 
5 januari 2023 
Carnavalsoptocht 19 februari 2023: 
evenementenvergunning en 
tijdelijke verkeersmaatregel.

Bestemmingsplannen
24 november 2022  
Bestemmingsplan “Buitengebied; 
Wolfswinkel t.o. 2” NL.IMRO.0848.
BP828BUITENGEBIED-VA01) ongewijzigd 
vastgesteld en 6 weken ter inzage vanaf 
12 januari 2023.
23 december 2022 
Voorbereidingsbesluit Sonniuswijk
(NL.IMRO.0848.VBSONNIUSWIJK-VA01) 
vastgesteld en ter inzage t/m 8 februari 
2023.

Volg ons op facebook en twitter

Afspraak maken? Doe het online! 

U kunt 24/7 een afspraak maken met de gemeente. 
Kijk op sonenbreugel.nl en klik op de button 
‘Afspraak maken’ op de homepagina.

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.
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