
Gemeentenieuws

Suzanne Otters-Bruijnen voorgedragen als nieuwe burgemeester

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 

De gemeenteraad draagt Suzanne Otters-Bruijnen 
voor als nieuwe burgemeester van Son en Breugel. 
De gemeenteraad heeft dit besluit op 6 februari 
2023 genomen in een besloten raadsvergadering 

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. 

 

20:30 - 22:00 Sessie 2 - Beeldvormend

Vergadermodel en Reglement van orde
De in 2021 ingevoerde werkwijze van de raad bevindt zich nog in een 
proefperiode. De werkwijze is geëvalueerd en kan nu in aangepaste 
vorm definitief gemaakt worden. Daar hoort dan ook een nieuw 
Reglement van orde bij.

19:30 - 20:15 Sessie 1 - 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. 

Politieke Avond - Donderdag 16 februari 2023
• De Politieke Avond van 16 februari 2023 vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar.
• Sessies 1 en 2 vinden plaats in de raadzaal en worden live op internet uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl. 
• Er is géén besluitvormende raadsvergadering.

19:00-19:25 Vragenhalfuurtje in raadzaal

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

•  De volgende Politieke Avond is op donderdag 9 maart 2023. 

en vervolgens in een ingelaste openbare 
raadsvergadering bekend gemaakt. 
We verwachten dat Suzanne Otters-Bruijnen 
als burgemeester geïnstalleerd wordt in een 
buitengewone raadsvergadering op 11 april 2023. 
Meer informatie op www.sonenbreugel.nl/nieuws.

Verkiezingen Provinciale Staten 
en Waterschappen

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 stemlocaties 
en de voorwaarden om te kunnen stemmen. Ook 
leest u er meer over het werk van de provincie en 
het waterschap.



Afvalinzameling
In de week van maandag 13 februari 2023 t/m 
vrijdag 17 februari 2023 worden de volgende 
afvalstromen ingezameld:

Rest-afval

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

Gemeentelijke belastingen

De aanslag voor de gemeentelijke belastingen komt 
eraan! Op deze aanslag vindt u de WOZ-waarde en 
deze waarde is bepalend voor de hoogte van uw 
onroerendezaakbelasting (OZB).

Wilt u kijken of u in aanmerking komt voor 
kwijtschelding of een betalingsregeling voor de ge-
meentelijke belastingen? 
Kijk dan op www.sonenbreugel.nl / zoek op 
kwijtschelding of betalingsregeling.

Of bent u het niet eens met de WOZ-waarde?

Kijk dan op www.sonenbreugel.nl / zoek op 
WOZ-waarde.
En maak zelf gratis bezwaar in ons belastingloket 
via belastingen.sonenbreugel.nl.

Gratis, makkelijk en snel bezwaar maken
Als u bezwaar wilt maken tegen de WOZ-
beschikking doe dit via de gemeente zelf, dit is
• gratis
• makkelijker
• sneller
• persoonlijker

Openbare vergadering jeugdgemeenteraad 

Op donderdag 9 februari 2023 vergadert de 
jeugdgemeenteraad. De vergadering begint om 
16.00 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het 
gemeentehuis.

Agenda
• Kennismaking met wethouder Steven Grevink
• Autoloze schooldag
• Stand van zaken werkgroepjes bespreken

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.    
26 januari 2023 
De Kuilen 3d, 5694 NM (werk of werk-
zaamheden uitvoeren)
27 januari 2023 
Hendrik Veenemanstraat 29, 5691 BA 
(bouwen) 

Verleende 
omgevingsvergunningen 
30 januari 2023 
Merwedelaan 1, 5691 HS (bouwen)
31 januari 2023 
Hendrik Veenemanstraat 29, 5691 
(bouwen)

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning
30 januari 2023 
Nassaustraat 20, 5691 TL - met 6 weken 
verlengd

Opschorten beslistermijn 
omgevingsvergunning
30 januari 2023 
Wolfswinkel ongenummerd - opgeschort 
t/m 31 maart 2023

Omgevingsvergunning ter inzage
Burgemeester en wethouders zijn 
voornemens omgevingsvergunning te 
verlenen met de activiteiten ‘brandvei-
lig gebruik’ en ‘bouwen’ voor Ekkersrijt 
2037, 5692 BB 

Melding aanleg inrit
22 december 2023 
Ekkersrijt 7101, 5692 HD
24 januari 2023 
Veerstraat 41, 5694 AB

Bestemmingsplannen
06 oktober 2022  
Bestemmingsplan  “Buitengebied; Water-
hoef ong.” (NL.IMRO.0848.BP825BUITEN-
GEBIED -VA01) vastgesteld en ter in-zage 
vanaf 9 februari 2023
24 november 2022 
Bestemmingsplan “Buitengebied; Wolfs-
winkel t.o. 2” (NL.IMRO.0848.BP828BUI-
TENGEBIED-VA01) vastgesteld en ter 
inzage vanaf 9 februari 2023

Het inschakelen van een bureau is niet nodig. 
Als u het zelf doet, hebt u net zoveel kans op 
verlaging van de WOZ-waarde. 

De bureaus sturen een hoge rekening naar de 
gemeente als een bezwaar wordt toegekend. En 
deze kosten worden indirect ook door u 
(de inwoners) betaald.

Wanneer u zelf bezwaar indient is het gratis. 
U kent uw eigen woning het beste en u weet 
waarom volgens u de WOZ-waarde niet klopt.
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