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Gebiedsvisie Breugel: Wandel mee met de
projectleider en kom er alles over te weten!

De gemeente werkt aan een gebiedsvisie voor het centrum
van Breugel. De visie gaat over hoe we het centrum van
Breugel aantrekkelijker willen maken. Zo beschrijft de visie
hoe we De Bongerd en De Boerderij toegankelijker kunnen
maken en hoe we deze meer in verbinding kunnen brengen
met de rest van het centrum. Het groen krijgt een belangrijke
functie en diverse plekken maken we aantrekkelijker voor
sport, spel, educatie en recreatie. Ook beschrijft de visie hoe
we omgaan met parkeren en verkeersstromen.

Aanmelden
De projectleider Breugel Bruist, Elsebeth de Landmeter, vertelt
u graag meer over deze gebiedsvisie tijdens een wandeling
door het centrum. De wandeling duurt drie kwartier en vindt
plaats op donderdag 1 oktober vanaf het parkeerterrein bij
de Coop.

Er start een wandeling om 18.00 uur én een om 19.00 uur. U
kunt zich aanmelden via breugelbruist@sonenbreugel.nl Geef
uw naam op, uw telefoonnummer, het aantal personen dat
deelneemt en de gewenste starttijd.

Corona-maatregelen
Tijdens de wandeling vragen we u om voldoende afstand te
houden. Als u klachten heeft, kunt u helaas niet deelnemen.
In dat geval ontvangen we graag uw afmelding vooraf. Er
geldt, ook vanwege corona, een maximum aantal deelnemers.
Wij vragen uw begrip hiervoor. Wilt u meer weten over de
gebiedsvisie en hoe u kunt reageren? Meld u dan ook aan
voor de nieuwsbrief Breugel Bruist, via breugelbruist@
sonenbreugel.nl

Breugel Bruist

CDA Son en Breugel
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