
Gemeentenieuws

150 gratis mezennestkastjes bij IVN

Niet zelf naar het stemlokaal? Machtig iemand anders

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de 
provinciale staten en waterschappen. 

Kunt of wilt u zelf niet naar het stemlokaal? Vraag 
dan iemand anders om voor u te stemmen. Kijk op 
de achterkant van uw stempas hoe u dat doet. 

Ook dit jaar zetten we samen met het IVN 
weer stappen om de processierups op een 
natuurlijke manier te bestrijden: er zijn weer 150 
mezennestkastjes gratis beschikbaar voor inwoners 
van Son en Breugel. 

 

20:45 - 21:15 Sessie 2 - Oordeelsvormend

Bestemmingsplan Buitengebied; Brouwerskampweg 21
Voor de uitbreiding van een viskwekerij aan de Brouwerskampweg in 
Sonniuswijk is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. 
Het ontwerpbestemmingsplan heef ter inzage gelegen en nu kan de 
raad over de vaststelling besluiten.

19:45 - 20:30 Sessie 1 - Oordeelsvormend

Verordening Jeugdhulp
De huidige verordening Jeugdhulp dateert uit 2018 en moet 
geactualiseerd worden. Het onderwerp is in september 2022 
beeldvormend besproken en daarna is nog advies aan de Adviesraad 
Sociaal Domein gevraagd. Nu zijn de stukken gereed en kan de raad 
over de verordening besluiten.

Politieke Avond - Donderdag 9 maart 2023
•  De Politieke Avond van 9 maart 2023 vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar.
•  Sessies 1 en 2 en de raadsvergadering vinden plaats in de raadzaal en worden live op internet uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl. 

•  Bij de raadsvergadering kunt u als toehoorder aanwezig zijn. 
•  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 8 maart 2023 aan via  
griffie@sonenbreugel.nl. 

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

21:30  Raadsvergadering - Besluitvormend

Bespreekstukken
• Rapport rekenkamercommissie CMD
• Initiatiefvoorstel Kaders voor een fietsveiliger Son en Breugel

Samen tegen de eikenprocessierups!
Door meer nestkasten te plaatsen kan de 
populatie mezen zich verder ontwikkelen. Mezen 
zijn namelijk heel nuttig in de strijd tegen de 
eikenprocessierups. Ze zien de rupsen als een 
lekker hapje. 

Schrijf u in voor een gratis mezennestkastje
Ga naar de website van het IVN Son en Breugel: 
https://www.ivn.nl/afdeling/son-en-breugel/
natuur-acties/mezenkastjes-2023 en vul het 
inschrijfformulier in. 
Let op: het formulier staat pas vanaf 
vrijdag 3 maart 19.00 uur online. 

Op zaterdag 11 maart 2023 tussen 10 en 12 uur 
delen IVN-vrijwilligers de kastjes uit bij het IVN-
gebouw.
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De kiezer die u machtigt moet ook in onze 
gemeente wonen en zijn of haar stem tegelijk 
uitbrengen met uw stem.

Meer weten? Kijk dan op verkiezingen.
sonenbreugel.nl. U vindt er ook allerlei informatie 

over deze verkiezingen en het stemmen in Son en 
Breugel.



•  een vragenlijst die wij kunnen u toesturen via  
de mail (Stuur een mail naar  
duurzaam@sonenbreugel.nl);

• het scannen van de QR-code hieronder.

Vragen?  
Hebt u vragen? 
Neem dan contact met ons op door een mail te 
sturen naar duurzaam@sonenbreugel.nl.

Afvalinzameling
In de week van 6 maart 2023 t/m vrijdag 10 
maart 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

Denkt u mee over ons afvalbeleid?

We moeten actief gaan nadenken hoe we richting 
een afvalloze samenleving gaan. 
• Hoe kunnen we ons afval nog beter scheiden? 
•  En wat helpt u bijvoorbeeld in het voorkomen van 

afval? 

Denkt u ook met ons mee?
We willen graag uw ervaring en mening meenemen 
bij het opstellen van ons toekomstig afvalbeleid. 
We vragen u daarom onze vragenlijst over afval in te 
vullen. 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;

Zet je alcoholgebruik op pauze: 
doe mee met IKPas

De campagne IKPas nodigt u uit uw alcoholgebruik 
30 dagen op pauze te zetten. 

Alcohol is toch gezond? 
Het nieuwe advies van de gezondheidsraad is: geen 
alcohol drinken of in ieder geval niet meer dan  
1 glas per dag. Uit onderzoek is namelijk gebleken 
dat alcohol een sterk verhoogde kans geeft op 
onder andere allerlei soorten kanker, een beroerte, 
ongelukken en psychosociale problemen. 
Daarbij ligt bij overmatig alcoholgebruik ook 
verslaving op de loer. 

Geef het goede voorbeeld
Alcohol drinken is vaak een gewenning of het wordt 
geassocieerd met gezelligheid. Het is daarom goed 
om het drinken van alcohol 30 dagen te pauzeren 
om vastgeroeste patronen te doorbreken en om de 
associatie met gezelligheid te verzwakken.
Ouders realiseren zich vaak niet dat hun eigen 
alcoholgebruik als voorbeeld dient en invloed heeft 
op het alcoholgebruik van hun kinderen. Het is goed 
om te laten zien dat het ook zonder alcohol gezellig 
kan zijn. 

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie vindt u op www.sonenbreugel.nl/
nieuws en www.ikpas.nl.
Als u zich aanmeldt via www.ikpas.nl ontvangt u tips 
en recepten.



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.    
21 februari 2023 
Ekkersrijt 1411, 5692 AL (bouwen)
Texellaan 8, 5691 ZM (bouwen)

Verleende terrasvergunning
23 februari 2023 
BBQ Shop Brabant, Nieuwstraat 15, 
5691 AA

Ondersteuning voor mantelzorgers 

Liefdevol en zorgzaam uw ouders, kind of partner 
ondersteunen. Dat is wat u wil als mantelzorger. 
Het is dankbaar werk als u ziet dat u uw naaste 
weer een dag blij hebt gemaakt. De mantelzorger is 
enorm belangrijk in de zorg. 

Ondersteuning mantelzorgers
De overheid wil daarom mantelzorgers 
ondersteunen. Er zijn soms meerdere 
mogelijkheden om zorg en ondersteuning te 
regelen. De mantelzorgmakelaar kent al die 
verschillende mogelijkheden van Wmo, Jeugdwet 
en Wet Langdurige Zorg.

Onafhankelijk mantelzorgmakelaar 
Bertine van Ruremonde van Buitengewoon Thuis

Onafhankelijk mantelzorgmakelaar
Het is druk bij het CMD. Daardoor kan het even 
duren voor u bericht krijgt over uw vraag om hulp uit 
de Wmo. Onafhankelijk mantelzorgmakelaar Bertine 
van Ruremonde van Buitengewoon Thuis werkt sinds 
kort samen met de gemeente. Zij kan u adviseren 
over de juiste toegang tot de zorg voor uw naaste. 
Daarmee voorkomt u mogelijk onnodige wachttijd.

Vergoeding kosten
De inzet van een mantelzorgmakelaar wordt bijna 
altijd vergoed vanuit een aanvullende verzekering. 
Heeft u die niet? Wij vergoeden dan de inzet van de 
mantelzorgmakelaar. 

Contact 
Loop vrijblijvend binnen in het Dommelhuis, op 
donderdagmiddagen tussen 14.00 en 16.00 uur. 
De mantelzorgmakelaar zit ivm privacy een beetje 
verstopt op de begane grond. De medewerkers 
achter de bar wijzen u graag de weg. U kunt ook 
contact opnemen via 06-44647505 voor een 
afspraak op de praktijk of bij u thuis. Voor meer 
informatie: www.buitengewoonthuis.nl

Onafhankelijk adviseur
De mantelzorgmakelaar is een onafhankelijk 
adviseur, aangesloten bij de beroepsvereniging 
BMZM. Er wordt geen inhoudelijke informatie over 
uw zorgvraag aan de gemeente of het CMD verstrekt. 
Ook niet als de inzet van de mantelzorgmakelaar 
door de gemeente wordt vergoed.
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