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Afgelopen periode is door de inwoners van Breugel een bijdrage geleverd aan het plan â€œBreugel leeftâ€. Chris
Spooren, onze fractievoorzitter van het CDA, heeft u nadrukkelijk bedankt voor deze inzet en gezegd; â€œeerst zijn de
burgers aan het woord en daarna de politiekâ€. Donderdag 6 november was de gemeenteraad aan het woord bij de
behandeling van de begroting voor 2009. Wat zit er voor Breugel in het vat?

Het CDA kent een warme en goede band met veel inwoners van  Breugel. Velen van u weten de fractie- en bestuursleden
te vinden als u ons nodig heeft. De CDA fractie heeft in de begrotingsbehandeling een amendement voorgelegd aan alle
partijen om in te stemmen met een bedrag van driehonderdduizend euro voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma
â€œBreugel leeftâ€. Hierin staan alle acties die u als inwoners nodig vindt om Breugel leefbaarder te maken. Om
uitvoering te geven aan die plannen moet er geld op tafel komen. Anders blijft het bij mooie woorden in de raadszaal. U
raadt het al! De partijen die in de lokale media veelvuldig mooie woorden over zichzelf schrijven toonden zich nu van hun
zuinigste kant. Zij stemden tegen het CDA voorstel om drie ton vrij te maken voor Breugel. Wij stelden voor de benodigde
gelden uit het potje Kloppend Hart te halen, het centrum van Son dus, wat klaar is. Want in dat potje zit ook geld voor de
Zuid Ontsluiting van Breugel. En dat zou goed zijn voor u, zeggen diezelfde partijen. Maar gelukkig laat u zich niets wijs
maken. De Zuid Ontsluiting zorgt alleen maar voor meer verkeer en files in Breugel en langs het kanaal. Daar heeft u niet
om gevraagd! U heeft gevraagd om een sfeervol plein, meer verkeerscontroles en minder verkeer, fietsroutes, aanpak van
zwerfvuil, vaker bezoek van de BOAâ€™s, vernieuwing van het winkelcentrum en de Boerderij, en een veiliger
Stakenburgstraat, St. Hubertuslaan. Maar daar hebben het college en de andere fracties in de raad geen geld voor over.
Het CDA was de enige partij die samen met de VVD tot actie wilde overgaan. Dit zijn de feiten hoe teleurstellend ze ook
zijn.

Voor u, als inwoners van Breugel een teleurstellende ervaring. Maar de CDA fractie wil zich niet gewonnen geven en zij
hebben aangegeven alles in het werk te stellen om voldoende steun te krijgen voor Breugel. VÃ³Ã³r 10 december gaan we
in de commissievergadering van
1 december alsnog geld vragen voor het uitvoeringprogramma Breugel Leeft! Zoals onze fractievoorzitter zei; â€œde
politiek is aan het woordâ€. Helaas laten veel fracties het bij woorden en zit u met de gebakken peren. En daarmee is
meteen antwoord gegeven op de vraag `En hoe nu verderÂ´?

Met vriendelijke groet,
Bestuur CDA Son en Breugel
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