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Gemeentenieuws

Volg ons op facebook en twitter 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Politieke Avond 20 januari 2022

Vergadering Auditcommissie 

Op 16 maart 2022 zijn er weer 
gemeenteraadsverkiezingen. Ook bij deze 
verkiezingen kunt u weer vervroegd stemmen en 
wel op 14 en 15 maart. Het briefstemmen vervalt.

•  De Politieke Avond van 20 januari 2022 vindt 
digitaal plaats. 

•  Alle onderdelen worden live uitgezonden via  
www.sonenbreugel.notubiz.nl. 

•  Wilt u meepraten of inspreken? Meld u dan aan 
via griffie@sonenbreugel.nl. Graag minimaal 1 dag 
voor de bijeenkomst 

 
Onderwerpen
Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende 
onderwerpen aan bod:

Beeldvormend
• Afsprakenkader wonen SGE 2022;
•  Uitbreiding begraafplaats Wolfswinkel, 

crematorium.

Oordeelsvormend
•  MRE: concept werkprogramma 2022 en concept 

Ambitiedocument;
•  Ontwikkelingsvisie Nieuwe Heide en Oud Meer;
•  Coördinatieregeling ontwikkellocatie Boslaan 63;
• Verordening Individuele inkomstenbelasting.

Dinsdag 25 januari 2022, aanvang 20.00 uur.

Agenda:
• Evaluatie Auditcommissie 2021
• Verbeterpunten P&C-cyclus
• Scholingsmogelijkheden voor raadsleden
•  Inventarisatie onderwerpen voor controle 

jaarrekening
• Overdracht naar nieuwe Auditcommissie

De vergadering is live te volgen via 
https://sonenbreugel.notubiz.nl
Daar vindt u ook de complete agenda en de 
vergaderstukken.

Stembureaus 
Alle stembureaus zijn rolstoeltoegankelijk en 
worden coronaproof ingericht. 

Stempassen
Uw stempas valt op 18 of 19 februari 2022
bij u in de bus.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de 
gemeenteraadsverkiezingen in Son en Breugel? 
Kijk dan op verkiezingen.sonenbreugel.nl.

De stembureaus zijn:

14 maart 2022 15 maart 2022 16 maart 2022
Vervroegd stemmen Vervroegd stemmen

07:30 uur – 21:00 uur 07:30 uur – 21:00 uur 07:30 uur – 21:00 uur

• Gemeentehuis • Gemeentehuis • Gemeentehuis
• Braecklant • Braecklant • Braecklant
  • De Zwaan
 • 10:00 uur – 13:00 uur* • La Sonnerie
 Berkenstaete • De Bongerd
  • De Boerderij
  • Voetbalvereniging SBC
  • HTC Tennis

*Bij dit stembureau kunnen alleen de bewoners van Berkenstaete hun stem uitbrengen.

Vergadering Jeugdgemeenteraad

20 januari 2022 om 16:00 uur 
(niet openbaar i.v.m. coronamaatregelen)

Agenda
• Proost op het nieuwe jaar

• Mededelingen:
 - Bezoek wethouder Boersma
• Ingekomen post
• Stand van zaken werkgroepjes


