
 

 
20.0010632 
motie dv openbaar gebied dorpshuis en kerkplein 

Motie Openbaar gebied Dorpshuis en Kerkplein 
 
De raad van de gemeente Son en Breugel in vergadering bijeen op 27 augustus 2020; 
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 augustus 
2020, Definitief Ontwerp Dorpshuis en kredieten voor verdere uitvoering, bijlage nr.: 33 – 
2020; 
 
Overwegende dat: 

 In het voorliggende document budget gevraagd wordt voor de inrichting van het 
openbare gebied; 

 Vergroening van ons dorpshart een steeds terugkomend onderwerp is; 

 DorpsVISIE eerder in oktober 2019 een motie heeft ingediend die opriep een ver-
groeningsplan voor het centrum op te stellen; 

 De Jeugdgemeenteraad heeft geconstateerd dat er in het centrum nauwelijks een 
speelgelegenheid is; 

 Het Vroonhovenpark een verborgen parel in ons centrum is die nu verscholen ligt en 
aansluiting met de rest van het centrum mist; 

 Het Vroonhovenpark nu onvoldoende zichtbaar is en de synergie met het overige 
openbare gebied en rond het Kerkplein in het bijzonder mist; 

 Er nu een versteend Kerkplein en openbaar gebied is; 

 Wij toevoeging van groen als een kwaliteitsimpuls zien; 

 Wij de ambitie hebben iets aan klimaatsverandering te doen, zoals waterinfiltratie en  
hittestress; 

 Wij door toevoeging van groen een aangenamer verblijfsklimaat trachten te creëren; 

 Wij ons imago als groene gemeente in het centrum meer tot uiting kunnen laten ko-
men; 

 Het Dorpshuis, het Kerkplein met haar Kiosk en horeca en het Vroonhovenpark inte-
graal meegenomen dienen te worden bij de inrichting van het buitengebied; 

 

Besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken: 

 Aan de eerdere motie ‘Vergroening Centrum Son en Breugel’, toe te voegen dat er 
een totaal plan voor het gehele openbare gebied rondom en op het Kerkplein komt; 

 Daarbij in ieder geval mee te nemen hoe: 

o park Vroonhoven beter onderhouden kan worden en meer zichtbaar kan zijn 
door dit eventueel tot achter of zelfs voor de kerktoren door te trekken en de 
ingang vanaf de Nieuwsstraat zichtbaar te maken.  

o Daarbij ook een speelvoorziening voor jongeren en ouderen in het park, dan 
wel bij het Dorpshuis, kan worden gerealiseerd 

o De parkeervoorzieningen daarbij op een andere plek op of aan het plein kan 
worden gerealiseerd.  

o Het kerkplein minder versteend kan worden en een meer groene uitstraling 
gegeven kan worden, rekening houdend met de evenementenfunctie van het 
Kerkplein; 

 Deze uitwerking nog voor de zomer van 2021 aan de Commissie Grondgebiedzaken 
te presenteren; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Son en Breugel, 27 augustus 2020 
Fracties DorpsVISIE, D66, CDA, PvdA/GL 
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BESLUIT GEMEENTERAAD 27 AUGUSTUS 2020: 

De motie is aangenomen. 
(unaniem) 
 
 

Ter info uit 2019: 
 

Motie Vergroening Centrum Son en Breugel 
De raad van de gemeente Son en Breugel in vergadering bijeen op 31 oktober 2019; 
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 
2019, Meerjarenbegroting 2020-2023, bijlage nr.: 53 – 2019; 
 
Overwegende dat: 
 

 Vergroening van ons dorpshart een steeds terugkomend onderwerp is; 

 Wij van onze inwoners vragen verstening van hun tuinen tegen te gaan; 

 Het bestuur van onze gemeente daarin het goede voorbeeld moet geven; 

 De jeugdgemeenteraad een verzoek heeft ingediend voor meer speelgele-
genheid; 

 Het dorpscentrum zo’n speelgelegenheid niet heeft en dit hiervoor een prach-
tige plek kan zijn; 

 
Wij graag zouden zien dat: 

 De stoepen in ons centrum middels groenblokken van de weg gescheiden 
zijn, met doorgangen bij de zebrapaden; 

 Hierbij veiligheid nabij de zebrapaden en speelgelegenheden gewaarborgd 
dient te zijn; 

 Vergroening op verschillende niveau’s betreft, van grondniveau tot boomni-
veau; 

 De parkeerplaatsen in ons centrum omzoomd zijn met groen om zodoende de 
auto’s aan het zicht te onttrekken; 

 Dit niet ten koste van de bestaande parkeergelegenheid gaat; 

 Onze inwoners een meer parkachtig dorpshart gegeven wordt, waar zij kun-
nen ontmoeten en ontspannen; 

 Deze plannen tegen lage kosten, passend binnen de huidige begrotingsruimte 
te realiseren; 

 Een uitwerking van deze kosten in beeld te brengen; 

 De uitvoering van deze wensen met de ontwikkeling van ons toekomstige 
dorpshuis meegenomen wordt. 

  

Besluit: 
 
Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken: 
 

 In 2020 een vergroeningsplan voor het centrum van Son en Breugel op te 
stellen en dit ter bespreking voor te leggen aan de commissie grondgebiedzaken. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Son en Breugel, 31 oktober 2019 
 
Fractie DorpsVISIE  
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