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Uw huis verduurzamen? 
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Gemeentelijke belastingen
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Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende 
onderwerpen aan bod:

Beeldvormend
• Vergadermodel en Reglement van orde – sessie 2

Oordeelsvormend
• Rapport rekenkamercommissie CMD – sessie 1

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 inspreken? Meld u dan uiterlijk 15 februari 
2023 aan via griffie@sonenbreugel.nl. 

De complete agenda en vergaderstukken vindt u op 
sonenbreugel.notubiz.nl.

Wilt u graag uw huis verduurzamen en de 
energiekosten omlaag brengen? Maar doet u dit 
liever samen dan alleen? 
Kom dan naar de bijeenkomst die wij samen met 
Buurkracht organiseren. 
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 
28 februari van 19:00 tot 21:00 uur in sporthal De 
Bongerd in Breugel. 

Samen verduurzamen
Op de informatieavond geeft energieadviseur 
Caspar Eras informatie over het verduurzamen van 
woningen en besparingstips. Hebt u interesse om 
samen met de buren te ontdekken hoe u uw huis 
het beste kunt verduurzamen? 

Op woensdag 15 maart 2023 kunt u stemmen 
voor Provinciale Staten en voor het Waterschap 
De Dommel. Op 17 of 18 februari 2023 vallen de 
stempassen in de bus. Ontvangt u geen stempas? 
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. 

Op dinsdag 14 februari 2023 reikte burgemeester 
Hans Gaillard de Vrijwilligerspenning uit aan 
mevrouw H.A.M.J. (Dimphy) Bielars.

De Vrijwilligerspenning wordt elk jaar toegekend 
als blijk van waardering. Zowel inwoners als 
niet-inwoners, die zich op enig terrein van het 
maatschappelijk leven belangeloos verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de Son en Breugelse 
gemeenschap komen in aanmerking.

Mevrouw Dimphy Bielars (76 jaar) is al 45 jaar op 
diverse manieren actief als vrijwilliger in Son en 
Breugel. Zij was o.a. vrijwilliger bij Basisschool De 
Krommen Hoek, De Boerderij en het Bijna Thuis 
Huis. Naast de georganiseerde vrijwilligerstaken 
heeft Dimphy Bielars ook als mantelzorger voor veel 
mensen om haar heen gezorgd.

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-

Volg ons op facebook en twitter

Buurkracht wil dit graag samen met u doen! De 
buurt gaat hiervoor verschillende offertes van 
leveranciers uit de regio vergelijken op basis van 
kwaliteit, service en prijs. Voor de presentatie 
van het aanbod en de mogelijkheden wordt een 
tweede bijeenkomst georganiseerd.

Wat is Buurkracht? 
Buurkracht is een onafhankelijke en niet-
commerciële stichting. Dit maatschappelijk 
initiatief wordt gesteund door de gemeente. 
Buurkracht gelooft dat energie besparen 
makkelijker, voordeliger en leuker is als je het met 
de buren doet. De buurtbegeleiders van Buurkracht 
helpen onder meer bij het enthousiasmeren van 
buurtgenoten en het aanvragen van offertes 
bij leveranciers. Kijk voor meer info op www.
buurkracht.nl.

Details van de avond
Datum:  28 februari 2023
Tijd: 19:00 uur – 21:00 uur
Locatie: De Bongerd, Asteroïdenlaan 2A in Breugel
Tip: Neem uw jaarnota mee! 

Kijk voor meer info op www.regionaalenergieloket.
nl/son-en-breugel of mail uw vraag naar 
duurzaam@sonenbreugel.nl.

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.

beschikking doe dit via de gemeente zelf, dit is

• gratis
• makkelijker
• sneller
• persoonlijker

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.



Afvalinzameling
In de week van maandag 20 februari 2023 t/m 
vrijdag 24 februari 2023 worden de volgende 
afvalstromen ingezameld:

GFT

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

Vrijwilligerspenning 
mevrouw Dimphy Bielars

Inloopuur op donderdag 2 maart 2023 in het Dommelhuis
De raad komt naar u toe!

Politieke Avond
Donderdag 16 februari 2023 

Winters vuurtje stoken met minder rook- en geuroverlast 

Wanneer u in huis de houtkachel, pelletkachel of 
open haard aansteekt, ontstaat er rook. Die rook 
bevat schadelijke stoffen, waaronder fijnstof. Deze 
schadelijke stoffen veroorzaken luchtvervuiling en 
kunnen schade aan de gezondheid van uzelf en 
anderen in uw omgeving opleveren. Ook wanneer u 
de rook niet meer ziet. 

U kunt de hoeveelheid schadelijke stoffen 
verminderen met de manier waarop u hout stookt. 
Gebruik bijvoorbeeld hout met een vochtpercentage 

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. 

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 
Irenestraat 11, 5691 TT (bouwen)
07 februari 2023 
Europalaan 6, 5691 EN (bouwen)

Intrekken aanvraag 
omgevingsvergunning
08 februari 2023 
Vechtlaan 24, 5691 HL (bouwen)

Verleende 
omgevingsvergunningen 
06 februari 2023 
Fonteinberg 2, 5691 GZ (bouwen)
08 februari 2023 
Ekkersrijt 4093, 5692 DB (bouwen / 
reclame)
Kanaaldijk Noord (kappen)
Beverlaan 4, 5691 GA (kappen)

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning
Tijgerlaan 1, 5691 GE (bouwen) - besluit 
met 6 weken verlengd

Gebruiksmelding brandveilig 
gebruik
03 februari 2023 
Kerkstraat 2b, 5691 AK – Brandveilig 
gebruik pand “oude Vestzak” 

tussen 15-20% voor een optimale verbranding. Hoe 
optimaler het hout verbrandt, hoe minder uitstoot 
van schadelijke stoffen. 

Plaatselijk kan de luchtvervuiling bij windstil weer 
hoog oplopen. Bij windstil of mistig weer kunt u de 
houtkachel, pelletkachel of open haard dus beter 
uitlaten. 
Kijk daarom altijd op www.stookwijzer.nu voordat u 
gaat stoken en stook nooit bij een stookalert 
(www.rivm.nl/stookalert). 

Doe mee met PMD

Wist u dat de volgende lege metalen verpakkingen 
ook bij het PMD mogen: 
• Aluminiumfolie 
• Aluminium schaaltjes 
• Conservenblikken 
• Cups van waxinelichtjes 
• Dopjes van bierflessen 
• Drankblikjes 
• Folie van toetjesbakjes 
• Lege metalen verpakking (blik) 
• Schroefdeksels 
• Stalen siroopflessen 

Meer info over PMD op www.doemeemetpmd.nl

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
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