Gemeentenieuws

Kermis 2022

Bezwaarschriftencommissie
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
door uw route via de Bestseweg naar de A50 en
vice versa te plannen.
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.

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.

Openingstijden
Vrijdag 17 juni
Zaterdag 18 juni
Zondag 19 juni
Maandag 20 juni
Dinsdag 21 juni

19.00-23.00 uur
13.00-23.00 uur
13.00-23.00 uur
15.00-23.00 uur
15.00-22.00 uur

Agenda hoorzitting 13 juni 2022
De bezwaarschriftencommissie houdt regelmatig
hoorzittingen. De eerstvolgende vergadering is op
13 juni 2022 en de agenda staat op
www.sonenbreugel.nl (zoek op hoorzittingen).
Wilt u de hoorzitting bijwonen?
Meld u dan aan door contact op te nemen via
het algemene nummer 0499 491 491 of een
e-mail te sturen naar
bezwaarschriftencommissie@sonenbreugel.nl.

Volg ons op facebook en twitter

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.

Politieke Avond - Donderdag 16 juni 2022
• De Politieke Avond van 16 juni vindt plaats in het gemeentehuis.
• Alle onderdelen vinden plaats in de raadzaal en worden live uitgezonden via www.sonenbreugel.notubiz.nl.
•D
 e volgende Politieke Avond is op donderdag 30 juni 2022. Een extra opiniërende raadsvergadering over onder andere de Kadernota
vindt op 23 juni plaats.

19:30 - 20:00 Sessie 1 - Beeldvormend

20:15 - 21:15 Sessie 2 - Informerend

Motie Onderhoud infrastructuur
Tijdens de raadsvergadering van 17 februari 2022 is deze motie
ingediend. Bij de bespreking bleek dat er behoefte was aan meer
informatie. Daar is deze beeldvormende sessie voor bedoeld.

Sonniuswijk in transitie
De raad wordt geïnformeerd over de resultaten van een ontwerpend
onderzoek voor mogelijke ontwikkelrichtingen voor Sonniuswijk. De
presentatie die tijdens deze sessie getoond wordt, is ook gebruikt bij
de bewonersavond op 16 mei 2022.

21:30 Raadsvergadering - Besluitvormend
Hamerstukken
• Bestemmingsplan Breugel; Keske ong.
Bespreekstukken
• Openbaarheid van bestuur, rapport RKC
• Verordening commissie lokaal sociaal bemiddeling
•B
 enoeming werkgeverscommissie, auditcommissie en
vertegenwoordiging in GR-besturen

• Bij een informerende sessie kunt u als toehoorder
aanwezig zijn.
Dat geldt ook voor de raadsvergadering.
• Tijdens een beeldvormende sessie heeft u de mogelijkheid
om deel te nemen aan het gesprek.
• Wilt u meepraten? Meld u dan minimaal 24 uur voor
aanvang van de politieke avond aan via
griffie@sonenbreugel.nl.

