
Gemeentenieuws

Inwoners van ‘t Zand positief over aardgasvrij 

Verkiezingen Provinciale Staten en 
Waterschappen

Start snoeiwerkzaamheden bomen

Inloopuur op donderdag 2 maart 2023 
in het Dommelhuis

De raad komt naar u toe!
Hebt u wensen, ideeën of vraagstukken? En wilt u 
die bespreken met de raad? De raad komt naar u 
toe! De gemeenteraad organiseert de inloopuren 
op verschillende locaties. 

Dommelhuis
Het eerstvolgende inloopuur, donderdag 
2 maart 2023, vindt plaats in het Dommelhuis. 
Wilt u iets bespreken met de raad? Dan bent u van 
harte welkom tussen 19.00 en 20.00 uur in het 
Dommelhuis. Wij zorgen voor de koffie. 

Meer informatie
Meer informatie en aankomende data vindt u 
op sonenbreugel.nl/inloopuur. Hebt u vragen of 
suggesties voor locaties? Dan kunt u mailen naar 
griffie@sonenbreugel.nl.

Uiterlijk in 2050 moeten in Nederland alle huizen 
van het aardgas af zijn. En dat doen we alle-
maal voor het eerst. Daarom gingen we in het 
Dommelhuis op 31 januari 2023 in gesprek met zo’n 
150 inwoners van ’t Zand. Echt een fantastische 
opkomst! In de krant van 8 februari 2023 verscheen 
hierover al een mooi artikel.

We peilden of men een plan wil maken om als eerste 
wijk in Son en Breugel aardgasvrij te worden. Voor 
een overgrote meerderheid was het antwoord ‘ja’. 

Naast de vele positieve geluiden was er tijdens 
de avond ook ruimte voor (kritische) vragen en 

Op woensdag 15 maart 2023 kunt u stemmen 
voor Provinciale Staten en voor het Waterschap 
De Dommel. 

Op 17 of 18 februari 2023 hebt u uw stempas 
ontvangen. Hebt u geen stempas ontvangen?
Kijk dan op verkiezingen.sonenbreugel.nl wat u 
in dat geval kunt doen. 
U vindt er ook allerlei informatie over deze 
verkiezingen en het stemmen in Son en Breugel. 
Bijvoorbeeld over de stemlocaties en de 
voorwaarden om te kunnen stemmen. Ook kunt u 
er meer lezen over het werk van de provincie en het 
waterschap.

We zijn gestart met de snoeiwerkzaamheden aan de 
gemeentelijke bomen. De aannemer is begonnen 
met het snoeien van bomen in de straten in 
Breugel. 

Zorgvuldig te werk
Bij het uitvoeren van de snoeiwerkzaamheden 
houden we rekening met aanwezige flora en fauna. 
Het kan voorkomen dat we een boom niet snoeien, 
omdat in de boom al een vogelnest aanwezig is. 
Deze boom gaan we dan buiten het broedseizoen 
alsnog snoeien. 

Waarom bomen snoeien?
Het groene karakter heeft onze gemeente mede 
te danken aan de vele bomen. Wij beheren ruim 
19.000 straatbomen. We snoeien de bomen om ze 
veilig en gezond oud te laten worden. 
Eens per 3 jaar beoordelen we of een boom 

zorgen. Bijvoorbeeld over de betaalbaarheid en 
over verschillende technieken. Hoewel op niet alle 
vragen een antwoord is, is er wel animo om met 
elkaar verder te gaan. 

Het is een proces van jaren, daarom beginnen 
we nu. De volgende stap is verder met elkaar in 
gesprek via een werkgroep. Al een aantal inwoners 
hebben zich hiervoor gemeld. Woont u ook in ’t 
Zand en wilt u ook nauw betrokken blijven? 

Aanmelden kan nog steeds. 
Neemt u hiervoor contact op met Jorrit Visée 
via duurzaam@sonenbreugel.nl.

gesnoeid moet worden. Snoeien is bijvoorbeeld 
nodig vanwege dode takken die bij harde wind 
uit de kroon kunnen vallen, of vanwege laag 
overhangende takken waardoor er weinig ruimte 
is voor bijvoorbeeld vrachtwagens of bussen. We 
snoeien alleen de bomen, die snoei nodig hebben. 
Het kan dus voorkomen dat enkele bomen in uw 
straat wel worden gesnoeid, en andere bomen niet. 

Snoei vanwege individuele wensen?
We snoeien geen gemeentelijke bomen naar 
aanleiding van overlast voor of individuele wensen 
van inwoners, bijvoorbeeld voor meer lichtinval op 
zonnepanelen. We stellen het belang van groen dan 
boven eventuele hinder. De aannemer kan dus niet 
ingaan op verzoeken om bomen extra te snoeien 
om hinder weg te nemen. 
Vindt u dat een boom toch gesnoeid moet worden? 
Maak hier dan melding van op onze website.

Vervangen van bomen
We gaan ook ongeveer 60 bomen, verspreid 
over de gemeente, vervangen. Dit zijn allemaal 
bomen die vanuit veiligheid moeten worden 
vervangen. Dode bomen, of bomen die kunnen 
omvallen of afbreken. We planten voor iedere 
verwijderde boom ook weer een nieuwe boom 
terug. Dit gebeurt in principe binnen 1 jaar na 
het verwijderen van de oude boom. Soms is een 
nieuwe boom planten op dezelfde locatie niet 
mogelijk, omdat er te weinig ruimte is. In dat geval 
planten we een boom in de directe omgeving terug.



Afvalinzameling
In de week van maandag 27 februari 2023 
t/m vrijdag 3 maart 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

Gedupeerd in de Kinderopvangtoeslagaffaire?

Bent u gedupeerd in de kinderopvangtoeslagaffaire? 
Bij de aanpak van de kinderopvangtoeslag is in het 
verleden veel niet goed gegaan. Er wordt nu een 
hulpaanbod gedaan om dit te herstellen.

Het CMD Son en Breugel kan samen met u kijken of 
uw gezin ondersteuning, hulp of advies nodig heeft. 
Hiervoor kunt u zich vrijblijvend melden bij het CMD. 
De hulp kan zich richten op financiën, werk, wonen, 

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.    

06 februari 2023 
Sint Genovevastraat 14, 5694 AG 
(monument)
09 februari 2023 
Ekkersrijt 1501a, 5692 AN (bouwen)
10 februari 2023 
Oranjetip 1 t/m 10, 5691 RG (bouwen)
Brouwerskampweg 19, 5691 PN (bouwen)

Verleende 
omgevingsvergunningen 
13 februari 2023 
Hendrik Veenemanstraat 29, 5691 BA 
(bouwen)
14 februari 2023 
Sonniuswijk 25a, 5691 PD (bouwen)

Bestemmingsplan Hooijdonk 7 
14 februari 2023  
Wijzigingsplan Hooijdonk 7 (NL.
IMRO.0848.BPW831BUITENGEBIED-VA01) 
ongewijzigd vastgesteld en ter inzage van 
23 februari t/m 5 april 2023

Wet voorkeursrecht gemeenten
16 februari 2023  
B en W hebben gronden aangewezen in 
het gebied “Breeakker” waarop de 
artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 
Wvg van toepassing zijn. 

gezondheid en gezin. Bel of loop het CMD binnen, 
ook als u vragen of twijfels heeft. De hulp kost niets.

Het CMD is gevestigd in het Dommelhuis aan 
Kerkplein 5. Telefonisch is het CMD bereikbaar 
tussen 09.00-13.00 uur en 13.30-15.00 uur op 
telefoonnummer 0499 – 491 470. Als u liever 
binnenloopt, kan dat op werkdagen van 9.00 uur 
tot 13.00 uur.

Denkt u mee over ons afvalbeleid?

Wist u dat een inwoner van Son en Breugel per jaar 
gemiddeld 121 kilo restafval aanbiedt? 
In 2050 wil Nederland circulair zijn. Dat wil zeggen 
dat er dan geen restafval meer is en de
grijze container verdwijnt. Om deze doelstelling 
te halen wordt het steeds belangrijker om afval te 
voorkomen. Dat wat we wel nog weggooien, moet 
herbruikbaar zijn of worden gerecycled. 

Hoe werken we naar afvalloos?
We moeten dus actief gaan nadenken hoe we 
richting die afvalloze samenleving gaan. Hoe kunnen 
we ons afval nog beter scheiden? En wat helpt u 
bijvoorbeeld in het voorkomen van afval? 
Wij streven als gemeente naar een goede balans 
tussen service, kosten en milieuwinst. Met als 
uiteindelijk doel een afvalloze gemeente.

Ervaring en mening inwoners
We willen graag uw ervaring en mening meenemen 
bij het opstellen van ons toekomstig afvalbeleid. 
We zijn daarom een bewonersonderzoek gestart 
waarbij we vragenlijsten willekeurig hebben 
gestuurd naar 1.500 huishoudens (steekproef). 
Maar we vragen ook graag de medewerking van 
nog veel meer inwoners. 

Denkt u ook met ons mee?
Hoe meer inwoners de vragenlijst invullen, hoe 
duidelijker het beeld.

De vragenlijst kunt u op verschillende manieren 
invullen. Dat kan via:
•  https://nl.surveymonkey.com/r/

SonenBreugelAfvalbeleid;
•  een vragenlijst op papier, die u op kunt halen bij 

de receptie van het gemeentehuis;
•  een vragenlijst die wij kunnen u toesturen via de 

mail (Stuur een mail naar  
duurzaam@sonenbreugel.nl);

• het scannen van de QR-code hieronder:

 

Hebt u nog vragen over ons afvalbeleid of 
de enquete? 
Voor meer informatie over de huidige 
afvalinzameling en afvalstoffenheffing kunt u terecht 
op onze website www.sonenbreugel.nl. 
Hebt u nog vragen? 
Neem dan contact met ons op door een mail te 
sturen naar duurzaam@sonenbreugel.nl.
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