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Politieke Avond 16 juni

Openbare opiniërende 
raadsvergadering 23 juni

OPROEP: Lintjesregen 2023, wees er op tijd bij 

24/7 zaken doen met de gemeente 

Wist u dat u veel zaken digitaal kunt regelen met 
de gemeente? Check sonenbreugel.nl en zoek een 
product of dienst. 

De Politieke Avond van 16 juni vindt plaats in het 
gemeentehuis. 
•  Sessie 1, 2 en de raadsvergadering vinden plaats 

in de raadzaal en worden live uitgezonden via 
sonenbreugel.notubiz.nl. 

•  Bij de informerende sessie kunt u als toehoorder 
aanwezig zijn. 

Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende 
onderwerpen aan bod:

Beeldvormend:
• Motie onderhoud infrastructuur (sessie 1).

Informerend:
• Sonniuswijk in transitie

Besluitvormend:
• Bestemmingsplan Breugel; Keske ong.;
• Openbaarheid van bestuur, rapport RKC;
•  Verordening commissie lokaal sociaal 

bemiddelaar;
•  Benoeming werkgeverscommissie, 

auditcommissie en vertegenwoordigingen in  
GR-besturen. 

Donderdag 23 juni, aanvang 20.00 uur in De Zwaan.

Agenda:
• Jaarverslag en jaarrekening 2021
• Eerste bestuursrapportage 2022
• Kadernota 2022

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

Elk jaar ontvangen enkele inwoners van Son en 
Breugel ter gelegenheid van Koningsdag een 
Koninklijke onderscheiding. 

Onderzoek Toponderzoek

Kermis 2022

Het bureau Toponderzoek heeft in onze opdracht 
een onderzoek gedaan naar de leesintensiteit en 
waardering van deze pagina “Gemeentenieuws”.

Het onderzoek is online uitgevoerd via het 
burgerpanel TipSonenBreugel en via een openlink 
gedeeld via social media in de periode van 
31 maart t/m 18 april 2022. In totaal hebben 
335 mensen de vragenlijst ingevuld.

Resultaten
Enkele resultaten uit de rapportage:

•  92% van de respondenten geeft aan (zeer) 
geïnteresseerd te zijn in het gemeentelijke 
nieuws. Hiervan leest 66% wekelijks het nieuws 
en 18% dagelijks.

•  Ons nieuws wordt op verschillende plekken 
gelezen: 83% noemt het huis-aan-huisblad en  

De kermis wordt dit jaar gehouden van  
vrijdag 17 tot en met dinsdag 21 juni 2022 in 
de Nieuwstraat, op het Raadhuisplein en het 
Kerkplein. 

Verkeersmaatregelen
In verband met de op- en afbouw van de kermis 
is de Nieuwstraat van donderdag 16 juni 7.00 uur 
tot en met woensdagavond 22 juni gesloten voor 
gemotoriseerd verkeer. De omleidingsroute voert 
over de Bontstraat. U kunt het centrum mijden 

Weet u iemand die een Koninklijke onder-
scheiding verdient? Vraag dan tijdig een lintje 
voor Koningsdag 2023 aan. Een voordracht voor 
een onderschei-ding moet vóór 15 juli 2022 bij 
de gemeente zijn ingediend. Iedereen kan één of 
meerdere personen voordragen. 

Wilt u iemand voordragen? 
Neem dan eerst contact op met Hans Verheul, 
telefoon 06 431 60 765 of via e-mail 
h.verheul@sonenbreugel.nl.
Algemene informatie over het aanvragen van een 
onderscheiding is te vinden op www.lintjes.nl 

door uw route via de Bestseweg naar de A50 en 
vice versa te plannen. Vanaf zaterdagavond 
18 juni 21.00 uur t/m maandagochtend 20 juni 
05.00 uur is de oprit vanaf Son naar A50 richting 
Eindhoven afgesloten. Het verkeer wordt dan 
omgeleid via de Besteweg - Hoberglaan. De afrit 
naar Son en Breugel, vanuit de richting Eindhoven 
is wel open.

Prikkelarme kermis voor mindervalide bezoekers
Mindervalide bezoekers kunnen de kermis 
bezoeken op maandag 20 juni tussen 14.00 en 
15.00 uur. Gedurende dit uur draaien de attracties 
langzamer, staat de muziek zachter en is ook de 
knipperverlichting van de attracties aangepast.

Openingstijden
Vrijdag 17 juni  15.00-23.00 uur
Zaterdag 18 juni  13.00-23.00 uur
Zondag 19 juni  13.00-23.00 uur
Maandag 20 juni  15.00-23.00 uur
Dinsdag 21 juni  15.00-22.00 uur

38 % noemt onze social media.
•  Op de vraag via welk middel ze het nieuws het 

liefst lezen, zet 52% van de respondenten de 
krant op de eerste plaats en staat bij 81% de 
krant in de top 3. Onze social media staat bij 41% 
in de top 3.

•  82% van de respondenten vindt het (zeer) 
belangrijk dat wij onze pagina Gemeentenieuws 
blijven publiceren.

Bedankt! 
We willen graag  alle inwoners die hebben 
meegewerkt aan dit onderzoek hartelijk bedanken.

Meer informatie
Meer informatie over het onderzoek en de 
volledige rapportage leest u op 
www.sonenbreugel.nl / zoek op Toponderzoek.


