Gemeentenieuws

Samenspraakbijeenkomst – Praat mee met de raad over Openbaar Groen
Op 8 juli vindt als onderdeel van de Politieke
Avonden, een samenspraakbijeenkomst plaats.
Wij vragen u mee te denken en te praten over de
‘Beleidsnota Openbaar Groen 2021’.
Beleid en budget
Het gaat deze avond over enkele hoofdlijnen van
het beleid en budget voor planvoorbereiding en
omvormingen.
Het gaat niet over de staat van het huidige
onderhoud. We halen ook nadrukkelijk geen wensen op over zaken in uw eigen leefomgeving.

Wensen eigen omgeving
Na vaststelling van dit beleid en het bijbehorende
budget gaan we de komende jaren gebieden
omvormen met klimaatbestendiger groen en gaan
dan per straat of per wijk met u in gesprek over
wat u belangrijk vindt in uw eigen leefomgeving.
Aanmelden
De bijeenkomst vindt digitaal plaats via MS Teams
op donderdag 8 juli en start om 20:00 uur. Wilt
u meedenken met de raad over dit onderwerp?
Meldt u dan minimaal 24 uur voor aanvang van de
bijeenkomst aan via griffie@sonenbreugel.nl.

Politieke avond
Datum:
Starttijd:
Locatie:
Meer info:

Donderdag 1 juli 2021
19:00
Via MS Teams, live te volgen via https://sonenbreugel.notubiz.nl
www.sonenbreugel.nl/politiekeavonden

19:00 – 19:30

Vragenhalfuurtje
Raads- en burgerleden krijgen de gelegenheid om vragen te stellen aan het college of een portefeuillehouder (inwoners kunnen
geen vragen stellen). De vragen kunnen gaan over allerlei actuele aangelegenheden.

19:30 – 20:30

Sessie 1 - beeldvormend
Kredietvotering de Bongerd
Op 4 februari jl. heeft de raad besloten tot nieuwbouw
van De Bongerd. Op korte termijn starten we met de
gunningsfase in de aanbesteding. Om te kunnen gunnen, moet de raad budget beschikbaar stellen. In deze
sessie wordt de context geschetst en de gemeenteraad
geïnformeerd over het tot nu toe doorlopen traject.

20:30-20:40

Pauze

20:40 - 21:10

Sessie 3 - oordeelsvormend
Toekomststrategie Groots! Voorzieningen en
Evenementen in het SGE

21:10 - 21:20

Pauze

21:10 - 21:50

Sessie 5 - oordeelsvormend
Beleidsplan bibliotheek Dommeldal

19:30 – 20:15

Sessie 2 - beeldvormend
Natuursteen trottoirbanden centrum Son en Breugel
Aanleiding voor deze bijeenkomst is de vraag die vanuit
de gemeenteraad is gesteld over de gladde natuursteen
trottoirbanden in het centrum. Het doel van de bijeenkomst is om de raad te informeren over de verschillende mogelijkheden en de bijbehorende consequenties.

20:15-20:25

Pauze

20:25 - 21:10

Sessie 4 - beeldvormend
Inzamelfrequenties GFT/PMD bij toetreding GR Blink
per 1-1-22
Op 18 maart jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met
een overstap per 1 januari 2022 naar afvalinzamelaar
Blink. Tijdens de bijeenkomst wordt gesproken over het
gewenste serviceniveau en de verschillende scenario’s
voor de inzamelfrequentie van het GFT en PMD.

21:10 - 21:50

Sessie 6 - oordeelsvormend
Ontwikkelingslocatie Begoniastraat

Pauze
21:10 - 21:50

Raadsvergadering
Concept programmabegroting GGD 2022 en notitie vroeghulp.
Tijdens de 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 bij aanvang van de sessie maximaal 5 minuten
het woord om uw visie op het onderwerp mee te geven.
Wilt u mee praten of inspreken? Meldt u dan minimaal 24 uur voor aanvang van de politieke avond aan via griffie@sonenbreugel.nl.

