
Gemeentenieuws

Politieke Avond - Donderdag 30 juni 2022
• De Politieke Avond van 30 juni vindt plaats in het gemeentehuis. 
• Alle onderdelen vinden plaats in de raadzaal en worden live uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl. 
•  De volgende Politieke Avond is op donderdag 14 juli 2022. Op 23 juni en 6 juli vinden extra raadsvergaderingen plaats over onder                                

andere de Kadernota en de Jaarrekening. 

19:30 - 20:15 Sessie 1 - Oordeelsvormend

Bestemmingsplan Breugel; Akkerpad
Voor de nieuwbouw van 8 woningen op een braakliggend terrein 
aan het Akkerpad is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het ontwerp 
hiervoor heeft ter inzage gelegen. Het is nu aan de raad om over de 
definitieve versie te besluiten.

CMD in het Dommelhuis

Openingsweekend Dommelhuis 8 – 10 juli 2022

Het CMD is verhuisd naar het Dommelhuis.
De balie van het CMD is gevestigd op de eerste 
verdieping en is open van 9 tot 13 uur. 

Op vrijdag 8 juli 2022 om 16.00 uur 
dragen wij het gebouw symbolisch 
over aan het bestuur van de 
beheerstichting Dommelhuis. 
U bent van harte welkom bij dit 

officiële en feestelijke openingsmoment in het 
Dommelhuis op 8 juli om 16.00 uur.

20:30 Raadsvergadering 

• Beëdiging griffier Moniek Weerts
• Afscheid griffier Frans den Hengst

•  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 minimaal 24 uur voor aanvang van de politieke avond aan via griffie@sonenbreugel.nl. 

Deze officiële opening is de start van 
een feestelijk openingsweekend van 
8 tot en met 10 juli met een 
gevarieerd programma met 
voorstellingen voor elk wat wils. 

Alle optredens zijn gratis toegankelijk zodat alle 
inwoners van Son en Breugel kennis kunnen maken 
met ons nieuwe Dommelhuis.

19:00 - 19:25 Vragenhalfuurtje

Het programma voor deze drie 
dagen vindt u op de website: 
www.dommelhuis.info. Daar kunt 
u ook tickets bestellen voor de 
voorstellingen in de theaterzaal. 

Let op: voor een voorstelling in de theaterzaal, 
kunt u, zolang de voorraad strekt, (gratis) tickets 
bestellen. 

Het CMD is telefonisch bereikbaar op 0499-
491470 (ongewijzigd). Het Consultatiebureau en 
de Jeugdarts blijven gevestigd in het pand aan de 
Europalaan.


