
De Politieke Avond van 22 september 2022 vindt 
plaats in het gemeentehuis. 
•  Sessie 1 en 2 vinden plaats in de raadzaal en 

worden live uitgezonden via sonenbreugel.
notubiz.nl.         

•  Sessie 3 vindt plaats in vergaderkamer Eind. Van 
deze sessie wordt een geluidsopname gemaakt, 
die enkele dagen later via onze website te 
beluisteren is.

Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende 
onderwerpen aan bod:

Beeldvormend
• Verordening Jeugdhulp – sessie 1
• Beleidskader Sociaal Domein – sessie 2 

Oordeelsvormend
• Bestemmingsplan Waterhoef – sessie 3

Besluitvormend – raadsvergadering
• Verordening bekostiging leerlingenvervoer
• Bestemmingsplan Houtens 11
• Aanpassing regeling benoeming burgerleden

Tijdens een beeldvormende sessie heeft u de 
mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek.
Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik 
maken van het spreekrecht. U krijgt dan bij aanvang 
van de sessie maximaal 5 minuten het woord om 
uw visie op het onderwerp mee te geven.
Wilt u meepraten of inspreken? Meld u dan 
minimaal 24 uur voor aanvang van de politieke 
avond aan via griffie@sonenbreugel.nl.

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

Gemeentenieuws

Politieke Avond 
Donderdag 22 september 2022

De raad komt naar u toe 

Openbare vergadering jeugdgemeenteraad 

Hebt u wensen, ideeën of vraagstukken? En wilt u 
die bespreken met de raad? De raad komt voortaan 
naar u toe!

Tot nu toe vond het inloopuur van de 
gemeenteraad altijd plaats op het gemeentehuis. 

Op donderdag 27 september 2022 vergadert de 
jeugdgemeenteraad. Tijdens deze vergadering 
worden de nieuwe leden geïnstalleerd. De 
vergadering begint om 16.00 uur en vindt plaats in 
de Raadzaal van het gemeentehuis.

Vanaf nu is dat anders. De gemeenteraad 
organiseert de inloopuren op verschillende locaties. 

Dommelhuis
Het eerstvolgende inloopuur, donderdag 
13 oktober 2022, vindt plaats in het Dommelhuis. 
Wilt u iets bespreken met de raad? Dan bent u van 
harte welkom tussen 19.00 en 20.00 uur in het 
Dommelhuis.

Meer informatie
Meer informatie en aankomende data vindt u 
op sonenbreugel.nl/inloopuur. Hebt u vragen of 
suggesties voor locaties? Dan kunt u mailen naar 
griffie@sonenbreugel.nl.

Leden van de jeugdgemeenteraad bij de onthulling van de prullenbakken

Kandidaten gezocht voor de Vrijwilligerspenning

Elk jaar reikt de burgemeester rondom de 
jaarwisseling de Vrijwilligerspenning van de 
gemeente Son en Breugel uit.  
De Vrijwilligerspenning is een blijk van waardering 
voor een persoon die zich belangeloos heeft 
ingezet voor de lokale gemeenschap. 

Kent u iemand die voor de penning in aanmerking 
komt en vindt u dat hij of zij in het zonnetje gezet 
mag worden? Laat het ons dan weten!

Aanmelden
U kunt iemand aanmelden bij voorkeur per 

e-mail naar Hans Verheul, e-mail: h.verheul@
sonenbreugel.nl. Voor meer informatie kunt 
u ook bij hem terecht via e-mail of telefoon 
06 431 60 765. 

Geef bij aanmelding zo duidelijk mogelijk aan 
welke activiteiten uw kandidaat verricht of heeft 
verricht, gedurende welke periode en hoeveel tijd 
daarmee gemoeid is. 
Kandidaten mogen ook buiten de gemeente Son 
en Breugel wonen.

Aanmelden kan tot 1 oktober 2022.

Agenda
• Installatie van de nieuwe leden
• Onderwerpen bespreken
• Werkgroepen vormen

Veel informatie over het 
verduurzamen van uw woning 

vindt u op 

www.regionaalenergieloket.nl/
son-en-breugel


