
Gemeentenieuws

Dunning bossen Oud Meer start februari 2023 Verkiezingen Provinciale Staten 
en Waterschappen

De bossen bij Oud Meer worden geleidelijk 
omgevormd naar een gevarieerder, voller en ge-
zonder bos, waar dieren graag leven en planten en 
bomen groeien. Een gezond bos is weer-baarder 

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er twee 
verkiezingen: voor Provinciale Staten en voor het 
Waterschap. 

Wilt u alvast meer weten? 
Op verkiezingen.sonenbreugel.nl vindt u allerlei 
informatie over deze verkiezingen en het stemmen 
in Son en Breugel. Bijvoorbeeld over de stem-
locaties en de voorwaarden om te kunnen stemmen. 
Ook leest u er meer over het werk van de provincie 
en het waterschap.

De bossen bij Oud Meer worden geleidelijk 
omgevormd naar een gevarieerder, voller en ge-
zonder bos, waar dieren graag leven en planten en 
bomen groeien. Een gezond bos is weerbaarder 
en minder gevoelig voor verzuring, verdroging en 
klimaatverandering. 

Planning en uitvoering
De uitvoering start begin februari 2023 en duurt 
ongeveer 4 tot 5 weken. We ronden het werk af 
vóór het broedseizoen. 
We werken met een speciale machine. Het hout 
wordt op stapels verzameld naast de bospaden en 
wordt vooral verwerkt tot bouwmaterialen.

Volg ons op facebook en twitter

 

19:30 - 21:00 Sessie 2 - Oordeelsvormend

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

19:30 - 20:15 Sessie 1 - Beeldvormend

Pumptrackbaan
Er zijn 3 plekken in de gemeente waar mogelijk een 
Pumptrackbaan kan komen. Op 19 januari 2023 heeft de raad 
beeldvormend over dit onderwerp gesproken. Er is toen 
geconcludeerd dat er een 2e beeldvormende sessie nodig is. 

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

19:00-19:25 Vragenhalfuurtje in raadzaal

• 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 1 februari 2023 
aan via griffie@sonenbreugel.nl. 

• De volgende Politieke Avond is op donderdag 16 februari 2023. 

21:15  Raadsvergadering - Besluitvormend

Hamerstukken
• Metropoolregio Eindhoven Samenwerkingsakkoord, zienswijze
• BijenHof, verklaring van geen bedenkingen

Bespreekstukken
•  Initiatiefvoorstel Kaders voor fietsvriendelijker Son en Breugel

We houden bij de uitvoering ook rekening 
met beschermde elementen zoals horsten van 
roofvogels, holen en zeldzame planten. 

Let op tijdens werkzaamheden
Mocht u tijdens de werkzaamheden in het 
bos zijn, blijf dan op veilige afstand. De wegen 
en paden zijn tijdelijk slechter begaanbaar en 
worden zo snel mogelijk hersteld na de uitvoering. 
We zijn daarbij wel afhankelijk van de juiste 
weersomstandigheden. 

Excursie
Op zaterdag 11 februari 2023 organiseren we een 
excursie waarbij we uitleg over de uitvoering van 
de werkzaamheden. 
Aanmelden kan via postbus@bosgroepzuid.nl. 
Er is ruimte voor maximaal 30 personen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en de meest gestelde 
vragen op www.sonenbreugel.nl/bosontwikkeling. 
Hebt u vragen over de uitvoering? Dan kunt u 
contact opnemen met Willem Aarts van Bosgroep 
Zuid-Nederland via w.aarts@bosgroepen.nl of 040 
206 6360. 



Afvalinzameling
In de week van maandag 30 januari 2023 t/m 
vrijdag 3 februari 2023 worden de volgende 
afvalstromen ingezameld:

Papier

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

Introductie “Morgen Gezond Weer Op Kaart” 

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

Er komen steeds meer ouderen in Nederland en 
de zorg raakt overbelast. Ouderen zijn daardoor 
vaker afhankelijk van hulp door familie, vrienden en 
kennissen. 

Het betekent ook dat u als oudere vaker om hulp 
moet vragen. Dat is voor veel mensen moeilijk. 
U kunt dit al met uw naasten bespreken op een 
moment dat u nog geen hulp nodig hebt. Dat 
maakt het later erom vragen, als het nodig is, wat 
eenvoudiger. De “Morgen Gezond Weer Op Kaart” 
kan daar bij helpen.

Persoonlijke lijst 
Op de Morgen Gezond Weer Op Kaart (MGWO 
kaart) staan namen, telefoonnummers en 

Hebt u de enquête over uw vertrouwen in de gemeente al ingevuld?

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. 

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 telefoonnummer 085-4860110. 
U kunt de vragenlijst 
dan samen met een 
van de medewerkers 
telefonisch 
invullen of een 
papieren vragenlijst 
aanvragen.

emailadressen van mensen en organisaties die 
u kunnen helpen als het nodig is. Denk aan de 
huisarts en de thuiszorg, maar ook aan iemand 
die helpt bij bijvoorbeeld de belastingaangifte, 
vervoer naar een jarig familielid, een eetclub of 
een andere manier om onder de mensen te blijven 
komen. 

Centrale rol Centrum voor Maatschappelijke 
Dienstverlening (CMD)
Bij de Morgen Gezond Weer Op Kaart zit een 
inlegvel met een kleine lijst met organisaties 
die actief zijn in Son en Breugel en u eventueel 
kunnen helpen. Het is niet mogelijk om daarin 
volledig te zijn. Het CMD kent alle vrijwilligers- en 
professionele organisaties in onze gemeente en 
kan u daarover informeren. 

Het CMD is te vinden in het Dommelhuis. U kunt 
zonder afspraak het Dommelhuis binnenlopen en 
u melden bij de balie van het CMD. U kunt ook 
telefonisch een afspraak maken. 
•  Vrije inloop op werkdagen van 9.00 - 13.00 in 

het Dommelhuis, Kerkplein 5
•  Telefonisch 0499 491 470 op werkdagen van 

9.00-13.00 en 13.30 - 15.00

Wijkbijeenkomst ‘t Zand aardgasvrij - 31 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 
doen samen met iedereen in onze gemeente. 

Op 31 januari 2023 organiseren we een bijeenkomst 
voor de inwoners van de wijk ’t Zand in het 
Dommelhuis. 

19.00 – 20.00 uur
Inloop voor vragen aan de gemeente en Het 
Energiebureau en het Energieloket. 
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 

Meer informatie of vragen?
Op onze website vindt u uitgebreider informatie 
over de Morgen Gezond Weer Op Kaart (kijk bij 
Actueel / Nieuws).
Met vragen over de kaart kunt u terecht bij Tineke 
Meeldijk, (t.meeldijk@ggdbzo.nl)

DE STAP naar Gezonder 
Deze kaart maakt onderdeel uit van DE STAP naar 
Gezonder. DE STAP naar Gezonder 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). 
 



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.

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.    

11 januari 2023 
Ekkersrijt 7107, 5692 HD (bouwen)
17 januari 2023 
Ekkersrijt 1411, 5692 AL (bouwen)
18 januari 2023 
Hendrik Veenemanstraat 29, 5691 BA 
(bouwen)

Verleende 
omgevingsvergunningen 
16 januari 2023 
Lieshoutseweg 5, 5694 NN (bouwen)
17 januari 2023 
Eind 4, 5694 NL (bouwen)
Ranonkelstraat 1, 5691 SH (bouwen)
19 januari 2023 
Science Park Eindhoven 5550, 5692 EL 
(bouwen)

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning
17 januari 2023 
Nassaustraat 18 – beslistermijn met 
6 weken verlengd

Milieumelding
13 januari 2023 
Ekkersrijt 1007 Activiteitenbesluit 
Milieubeheer maatwerkvoorschriften
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