Eerste nieuwsbrief
U heeft aangegeven graag geïnformeerd te blijven over het traject naar een nieuwe schoollocatie voor Basisscholen De Krommen Hoek en De Regenboog in Breugel. Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief.

Inloopbijeenkomst 10 september
Op dinsdag 10 september was de inloopavond in De Boerderij. De opkomst was groot.
Heeft u ook uw mening gegeven over de diverse schoollocaties? Wethouder Jos de Bruin:
"De avond heeft ons ontzettend geholpen om een goede indruk te krijgen van alle meningen in het dorp. We gaan de opgehaalde informatie nu zorgvuldig bestuderen en nemen
deze mee bij het uitwerken van de mogelijke scenario's".

Inloopbijeenkomst Breugel Bruist, 10 september in De Boerderij
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In gesprek met de klankbordgroep
12 Inwoners en belanghebbenden wilden na de inloopbijeenkomst met de gemeente doorpraten over de voor- en nadelen van de diverse schoollocaties. Samen met professionals
vanuit de gemeente vormden zij een klankbordgroep. Op dinsdagavond 17 september
kwam deze groep bij De Bongerd bij elkaar.

Vooral goed geluisterd
Ook wethouder Jos de Bruin was hierbij aanwezig. Jos: "In deze fase is het vooral van belang om het geluid in Breugel op te halen. Ik heb me daarom bewust niet in de discussie
gemengd maar heb vooral goed geluisterd naar de meningen, zorgen en ideeën. Dit leverde waardevolle informatie op. Ik was blij verrast door de opbrengst van de avond, door het
goede gesprek dat is gevoerd en niet te vergeten de bereidheid van de inwoners om in hun
vrije tijd met ons mee te denken".

Scenario's uitwerken
Jos: "We gaan nu alle input die is geleverd clusteren tot drie uitgewerkte scenario's met
bijbehorende positieve en negatieve aspecten. Deze gaan we presenteren tijdens een informatieavond in De Bongerd op 10 oktober". De bijeenkomst start om 19.00 uur. Aanmelden is niet nodig.

Klankbordgroepleden in gesprek met Elsebeth de Landmeter, projectleider Breugel Bruist
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Planning
7 oktober: inloopuur gemeenteraad
Tijdens het inloopuur heeft u de gelegenheid om op een informele wijze het gesprek
aan te gaan met leden van de gemeenteraad. Dat kan over allerlei onderwerpen
gaan. Vooraf aanmelden is niet nodig. Locatie: De Bongerd, van 19.00 tot 20.00
uur.

8 oktober: presentatie plan schoollocatie van schoolbestuur PlatOO
Deze presentatie vindt plaats tijdens een gecombineerde commissievergadering
Burgerzaken en Grondgebiedzaken. De bijeenkomst is openbaar en vindt plaats in
Breugel. Details over locatie en tijdstip volgt via de gebruikelijke communicatiekanalen van de gemeente. Wilt u gebruikmaken van uw spreekrecht? Meld dit dan bij de
commissiegriffier, de heer Wijnheijmer, via l.wijnheijmer@sonenbreugel.nl

10 oktober: Informatiebijeenkomst resultaat participatietraject
De gemeente presenteert de resultaten uit het participatietraject: de voor- en nadelen
van iedere mogelijke schoollocatie, zoals de inwoners deze hebben aangegeven.
Belangstellenden zijn van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats om 19.00 uur in
De Bongerd.

Na 10 oktober: voorbereiden besluitvormingstraject door gemeente
Op basis van de beschikbare en opgehaalde informatie per schoollocatie vindt er een
afweging plaats op ruimtelijke, sociale en financiële aspecten.

Vanaf eind oktober t/m december:
- besluitvorming door College van B&W
- advies van Commissies Grondgebiedzaken en Burgerzaken, tijdens een openbare
vergadering op 3 december
- besluit gemeenteraad, tijdens een openbare vergadering op 19 december.

Wilt u gebruikmaken van uw spreekrecht? Meld dit dan bij de commissiegriffier, de
heer Wijnheijmer, via l.wijnheijmer@sonenbreugel.nl om in te spreken bij
de commissies en bij raadsgriffier, de heer Den Hengst, via
f.denhengst@sonenbreugel.nl om in te spreken bij de gemeenteraad.
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Wilt u reageren op deze nieuwsbrief?
Stuur een e-mail naar: breugelbruist@sonenbreugel.nl
Wilt u geen e-mailnieuwsbrief meer ontvangen?
Meld u dan hier af: uitschrijven.
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