
Gemeentenieuws

Kermis 2022 Politieke Avond 2 juni

OPROEP: Lintjesregen 2023, wees er op tijd bij 

Sessie 1 en de raadsvergadering vinden plaats 
in de raadzaal en worden live uitgezonden via 
sonenbreugel.notubiz.nl.
 
Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende 
onderwerpen aan bod:

Oordeelsvormend:
•  Bestemmingsplan Breugel; Keske ong. (sessie 1).

Besluitvormend:
• Ontwerpbegroting GR WSD;
• Ontwerpbegroting GR Dienst Dommelvallei;
• Ontwerpbegroting GR GGD;
• Ontwerpbegroting GR MRE;
• Ontwerpbegroting GR ODZOB;
• Ontwerpbegroting GR VRBZO;
• Benoeming burgerleden.

Elk jaar ontvangen enkele inwoners van Son en 
Breugel ter gelegenheid van Koningsdag een 
Koninklijke onderscheiding. Weet u iemand die een 
Koninklijke onderscheiding verdient? 

Vraag dan tijdig een lintje voor Koningsdag 2023 
aan. Een voordracht voor een onderscheiding moet 
vóór 15 juli 2022 bij de gemeente zijn ingediend. 

Vrijwilligers gezocht voor bestrijding Japanse Duizendknoop 

In 2021 is inwoner Joep Thurlings met een groep 
vrijwilligers begonnen met het verwijderen van 
de Japanse Duizendknoop. Dit is een hardnekkig 
onkruid (invasieve exoot) dat bijna niet te 
bestrijden is. Door iedere keer alle levende delen 
eraf te steken (uitputting), gaan we proberen de 
plant te bestrijden. 
In 2021 hebben diverse mensen zich gemeld, maar 
we kunnen zeker nog meer vrijwilligers gebruiken!

Ook meehelpen?
Wilt u ook meehelpen? Stuur dan een mail naar 
m.vanwezel@sonenbreugel.nl. Hij brengt u dan in 
contact met Joep. 

Op dit moment bestrijden we de plant op twee 
locaties. Als het een succes blijkt te zijn dan 
kunnen we dit op meer plekken gaan doen. 

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 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.

Openingstijden
Vrijdag 17 juni 19.00-23.00 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

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 


