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Feestehjk welkom voor nieuwe bewoners 'Son aande Dommel'
De vlag ging gisteren feesteliik

\X/andelaan l<r-lrinen daar uitrusten

intopvoor Son aan de Dom-

en genieten lan het ácht op

md

de

het unieke bouwproiect
van Heiimans tussen hefgroene
Sonniusparken het fraaie Dommeldal Toet<omstþ bewoners
mochten daarvoorhet eerst een
kiikie nemen in hun nier¡we

Dommel De aanwezþ kopers kre-

woningen

De kopers wan Son aan de Dommel

gen mn Heijmans ah"ast een pickniclanand mee om staks daar rr¿n
het buitenler,'en æ kurnnen genieten.

Oplevaing
lieten weten emaar uit æ kijken om
hun nieuwe woning in deze mooie
omgeving te mogen betrel<J<en.

'S7ethouder

Robert Visser hees de
vlag met een grote hijskraan omh*g. Hij ondentreepte daarrnee

Dækan al snelwantvanaf mei2016

syrrbolisch hoe waardevol deze

worden, voþens de huidiç planning de eeßtewoningef,r ahveer opgelwerd Dat zd. ook het moment
njn dat de start r,zn de bouw aan-

nieuwe aanwinst is voor de gemeen-

te Son en Breugel In zifn toespmak
Uenadr*rc nij dat dit project d. *{k
een

pradrtþ

entree geeft.

vangtvan dewoningenin de tweede
fase.

Dorpsleven
Son aan de Dommel combineert
alle goede kanten mn het dorpsleven met de voorzeningen r,zn het
$/onen nabij de grote stad De woningen ademen de sfeer mn het landelijke gebied dat dkect aan de wijk
grerisL Binnen 4n z-e n:irn en liclrt
\raít opzet en helernaal van deze tijd
als het gdat om comfort ÍnaaÍ met
name ookop hetçbiedr,zn duurzaarr,hdÅ. Zo worden deze woningen in de basis aangeboden met een

EPC r.zn 0 heçen uniek is en eef,r
waarvoorbeeldvoor de rçgiq aldus
de wethouder. Hij feliciteerde de kopers die voor dez.evanarÍ gekozen
hadden dan ook met hun verstandþ beslissing De lusæn r.zn deze
ker¡ze zullen zij maandeliils ærugAæ n de lorm lzn een beperkte

\X(e nog ganætesseerd is

in

een

halfvrijstaande of vriistaande woning in Son aan de Dommel kan
er beter snel bij njr"Er zijn er nog
sledrts enkele te koop.

Voormeerinfo kijk op
wwv¿sonaandedommelnl
lYetlnuduRobettVisser lnæ do ulagnet eengvh b/skraan onlnog. (fntu: IYilFeien).

lderu en iffi&ting is er ook op dit
çbied voor elk wat wilq of het nou
gazt om wijsuande, halfvrijsaande
of rijwoningen Gemeensctrappelijk
hebben ze dlermal een hoge uitvoeringslawalitert Geen wonder dat
er r,zn de in totaal 39 woninger¡ die
hier in twee fases worden æbor¡wd
al i.eel woningen

ájn rcrkocht

energterelrening.

Nieuwkomets

Dankaj een ruime uriatie in vorrr\

Een aanal lzn de kopen komt uit
Soq de rest uit de wijde omtrek

Wethouder Vsser greep dan ook de
çlçger¡læid om deze'nieuwkomers
in de gemeente'uit æ nodigen om
mee te doen met de fietstocht die
de gemeenæ jaadijks r,oor nieuwkomers

oganiseet

Heijmans bood de gelneente twee
houten banken aan die in het Dommeldal çplaatst zullen worder¡- Dat
de bankjes formeel op grond van
de gemeenæ Sint-Oedenrode zullen staar\ mag de pret niet drukken.

Botufuect wn He/manr tusm

bet gvene S onniøgark en

latfraain D onmelìal
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Gun uw oude kleding een n¡euwe toekomst.
Werp het GRAIIS in de textielcontainers.
De containers staôn op het '17 Septemberplein, Van Gentlaan,
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Brabantlaan en op de milieustraat.
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"Vraag naar devoorwaarden in de winket ofkijk op www.tapijtcentrum.n[. Druk- en zetfouten voorbehouden.
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GEMËENTE
SONENBREUGEL

Dat geldt natuurlijk ook voor klein chemisch afual.

