
Gemeentenieuws

Bosontwikkeling Sonse Bergen en bosgebied tussen Son en A50
Ga mee met de excursie op 6 juli

Politieke Avond 1 juli

Samenspraakbijeenkomst 8 juli – Praat mee met de raad

De beheerder van onze bos- en natuurterreinen, 
de Bosgroep Zuid-Nederland, organiseert op 
dinsdagavond 6 juli as. vanaf 19.00 uur een 
bosexcursie. De Bosgroep legt tijdens een 
boswandeling uit waar en waarom werkzaamheden 
in het bos worden uitgevoerd. U bent van harte 
uitgenodigd. Aanmelden voor deze wandeling kan 
tot 5 juli 15.00 uur.   

De komende weken markeert de Bosgroep in de 
Sonse Bergen en het bosgebied tussen Son en 
de A50 de bomen die voor de bosdunning (in 
september) in aanmerking komen. Hiermee komen 
we tegemoet  aan de wens van de gemeenteraad 

Tijdens de Politieke Avond van 1 juli komen de 
volgende onderwerpen aan bod:
•  Kredietvotering De Bongerd (beeldvormend);
•  Natuursteen trottoirbanden centrum Son en 

Breugel (beeldvormend);
•  Toekomststrategie Groots! Voorzieningen en 

Evenementen in het SGE (oordeelsvormend);
•  Inzamelfrequenties GFT/PMD bij toetreding GR 

Blink per 1-1-2022 (beeldvormend);
•  Beleidsplan bibliotheek Dommeldal 2021-2024 

(oordeelsvormend);

Als onderdeel van de Politieke Avonden vindt op 
8 juli 2021 een samenspraakbijeenkomst plaats 
met 2 sessies over verschillende onderwerpen.

20.00 uur: Beleidsnota Openbaar groen 2021
Deze nota behandelt spelregels over groene 
burgerparticipatietrajecten, behoud en ver-
nieuwing van bomen binnen de bebouwde 
kom en de noodzaak om meer met natuurlijke 
beplanting (gezaaide borders) te werken in de 
plantsoenvakken. Ook wordt kort uitgelegd 
waarom groen belangrijk is en wat beeldgericht 
werken inhoudt.

om in deze gebieden als eerste het achterstallige 
onderhoud aan te pakken. Bij een dunning 
verwijderen we bomen om de ontwikkeling van 
andere bomen mogelijk te maken. 

Doelstellingen dunning
Met een zorgvuldig dunning kan de bosbeheerder 
meerdere doelstellingen realiseren:
In het bosgebied tussen Son en de A50 is de 
dunning vooral gericht op het vergroten van het 
aandeel inheemse loofbomen, het openen van het 
gesloten kronendak en meer licht op de bodem. 
Er ontstaat dan een struiklaag waar veel planten- 
en diersoorten van profiteren.

De Sonse Bergen is een erg gevarieerd gebied. In het 
bos is op een aantal plaatsen al een mooie variatie 
aanwezig. De dunning is daar gericht op het in stand 
houden ervan, het vergroten van de beleefbaarheid 
en het bevorderen van de biodiversiteit. Vanwege 
het intensieve gebruik door wandelaars en de 
fijnmazige padenstructuur is en blijft veiligheid een 
aandachtpunt in de Sonse Bergen.

Gaat u mee wandelen? 
U bent van harte welkom bij de bosexcursie op 
6 juli om 19.00 uur. Aanmelden kan via 
postbus@bosgroepzuid.nl. Bij aanmelding kunnen 
deelnemers aangeven met hoeveel personen men 
wil deelnemen. Informatie over de verzamelplaats 
voor de excursie volgt na aanmelding. Aanmelding 
kan tot 5 juli 15.00 uur. 

Meer informatie
Meer informatie over de bosontwikkeling leest u 
op onze website bij wonen en leven/in uw buurt/
werkzaamheden.
Vragen over de excursie of de werkzaamheden? 
Willem Aarts of Erik Ceelen van Bosgroep 
Zuid-Nederland staan u graag te woord. Dit kan 
telefonisch op (040) 20 66 360 en per e-mail met 
w.aarts@bosgroepen.nl of e.ceelen@bosgroepen.nl. 

•  Ontwikkelingslocatie Begoniastraat 
(oordeelsvormend).

De vergadering vindt digitaal plaats en is voor pers 
en publiek live te volgen via https://sonenbreugel.
notubiz.nl. Daar vindt u ook de agenda, tijden en 
vergaderstukken. 

Tijdens een beeldvormende sessie heeft u de 
mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek. 
Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik 

Naast deze nota staat ook een initiatiefvoorstel van 
de VVD op de agenda. Marco Pulles, mede-indiener 
van het voorstel: “Een Klankbordgroep Groen kan een 
vast aanspreekpunt worden voor inwoners op het 
gebied van groenonderhoud en “groene” initiatieven. 
Dat zorgt voor tijdwinst, betere afstemming, een 
breed draagvlak en grotere betrokkenheid.” 

20.00 uur: Monitor Sociaal Domein
Dit is met name een informerende bijeenkomst. 
Twee maal per jaar wordt de gemeenteraad op 
de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in het 
sociaal domein. Tijdens de bijeenkomst wordt de 
presentatie Monitor Sociaal Domein gegeven, die 

informatie geeft over beleidsontwikkelingen en 
uitgevoerde projecten in het voorgaande jaar. Ook 
wordt een korte doorkijk gegeven naar het huidige 
en het volgende jaar.

Wilt u meepraten en meedenken?
De bijeenkomsten vinden digitaal plaats via MS 
Teams op donderdag 8 juli en starten om 20.00 
uur. Wilt u meepraten en -denken met de raad 
over een van deze onderwerpen? Meldt u dan 
minimaal 24 uur voor aanvang van de bijeenkomst 
aan via griffie@sonenbreugel.nl. De bijeenkomsten 
zijn voor pers en publiek live te volgen via https://
sonenbreugel.notubiz.nl

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 meepraten of inspreken? Meld u dan 
minimaal 24 uur voor aanvang van de politieke 
avond aan via griffie@sonenbreugel.nl.


