
 
 
(PUBLICATIES gemeente Haaren week 36 – 6 september 2017) voor dorp Haaren 
 
GEWOON GEZOND 
 
Wil je aan de slag met gezondheid? Heb jij altijd al een goed idee gehad wat nog niet in de gemeente 
is uitgevoerd? En wil jij graag deze kans pakken om iets nieuws te introduceren in jouw gemeente 
bijvoorbeeld op het gebied van: bewegen, gezonde voeding, ontmoeten en een gezonde omgeving? 
Doe dan mee!   
 
De gemeente Haaren stimuleert burgerinitiatieven op het gebied van gezondheid. 
Dus ga aan de slag, eventueel samen met andere inwoners.  
Mocht je ondersteuning nodig hebben, dan is dat mogelijk. Wij: Carla Schoot en Majorie van den Berg 
horen graag wat jouw idee is. Wij bieden jou hierbij de nodige ondersteuning, door te verbinden, 
informatie te geven of faciliteiten te bieden.  
 
Doe mee!  
Iedereen kan participeren, een goed initiatief op gebied van ontmoeten, bewegen, voeding en 
omgeving kan immers overal ontstaan. Voor deelname of vragen kun je mailen naar: 
majorie.vd.berg@ggdhvb.nl of c.schoot@ggdhvb.nl. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
LEEFBARE DORPEN  
 
Hoe de toekomst van de gemeente Haaren er ook uit gaat zien, de eigenheid, kracht en pracht van de 
dorpen moet, nu en in de toekomst, worden behouden. De gemeenteraad wil daarom een notitie 
maken, waarin staat  wat de gemeente de komende jaren gaat doen om die leefbaarheid in 
Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt te garanderen en te versterken.  
De raad organiseert daarover in oktober vier bijeenkomsten, een in elk dorp. 
 
Inwoners aan zet. 
De raadsleden gaan de inhoud van de notitie niet zelf bepalen. De inwoners zijn immers degenen die 
het beste weten wat er leeft. Zij zijn de deskundigen, zij wonen en leven in de dorpen en kunnen goed 
bepalen wat er nodig is om de leefbaarheid in hun dorp op peil te houden en uit te bouwen. 
 
Wie worden er uitgenodigd? 
Om een zo breed mogelijke groep genodigden te krijgen, wordt ditmaal gebruik gemaakt van een 
beproefd systeem dat al in het oude Griekenland werd gebruikt: de loting. Uit onze gemeentelijke 
basisadministratie halen we willekeurig inwoners van boven de 14 jaar, die persoonlijk voor de 
bijeenkomst worden uitgenodigd. Degenen die zijn ingeloot, ontvangen op korte termijn een 
uitnodigingsbrief.  
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IN HET GEMEENTEHUIS: EXPOSITIE GEGIJZELD VOOR DE VRIJHEID 
 
Van 4 mei 1942 tot 6 september 1944 zaten 1250 gijzelaars (enkele dagen tot ruim 2 jaar) opgesloten 
in Kamp Haaren en Kamp Beekvliet (St. Michielsgestel). Deze gijzelaars stonden met hun leven borg 
voor gewelddadige acties van de bevolking en verzetsgroepen tegen de Nazi-bezetter en zijn 
belangen. Op 15 augustus 1942 is aldus de eerste groep gijzelaars gefusilleerd in de bossen van 
Gorp en Rovert te Goirle. Ter gelegenheid van de 75e herdenking van deze fusillade reist een 
verhelderende expositie langs de betrokken plaatsen Goirle, Haaren, Sint Michielsgestel en ’s-
Hertogenbosch. 
 
Van 7 tot en met 28 september 
De expositie “Gegijzeld voor de vrijheid” geeft een duidelijk, krachtig beeld van deze gijzelingsperiode 
en van deze moorden. De expositie is te zien van 7 t/m 28 september in het gemeentehuis van 
Haaren tijdens de normale openingstijden. 
 
U bent van harte welkom. 
 
De vrijwilligers van Gedenkplaats Haaren willen u graag meer vertellen over de expositie. Hiervoor 
kunt u een afspraak maken via de gastvrouw op het gemeentehuis. 

 
 
 
 
GROOT ONDERHOUD MILIEUSTRAAT EN GEMEENTEWERF 

 
 
De milieustraat en gemeentewerf is sinds 2012 operationeel. Onze inwoners weten de weg naar de 
milieustraat goed te vinden en de gemeentelijke buitendienst maakt veelvuldig gebruik van de 



gemeentewerf. Om deze locatie de komende jaren geschikt te houden voor alle activiteiten, wordt van 
maandag 11 t/m vrijdag 15 september groot onderhoud aan de verhardingen uitgevoerd. 
 
Sluiting milieustraat woensdag 13 september 
De milieustraat is woensdag 13 september niet voor onze inwoners geopend. De werkzaamheden 
zullen de gehele week duren waarbij het streven is om vrijdagmiddag 15 september het werk af te 
ronden. Het bleek niet mogelijk te zijn om de werkzaamheden tijdens de zomervakantie uit te laten 
voeren. Zaterdag 16 september bent u vanaf 09.00 uur welkom om uw afval aan te bieden. 

 
 
 

 
WIJZIGING INZAMELING VERPAKKINGSMATERIALEN  
 
Vanaf oktober mag u, naast het plastic verpakkingsmateriaal, tevens de verpakkingsmaterialen 
metalen (blikjes) en drankkartons in dezelfde zak aanbieden. We spreken dan over PMD-afval. 
 

 
 
Plastic wordt PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) 

 Deze nieuwe afvalstroom wordt vanaf oktober 1 maal per 2 weken aan huis opgehaald.  

 In de ‘Plastic’ zak mogen ook Metalen verpakkingsmateriaal (blikjes) en Drankkartons.   

 De transparante ‘Plastic Hero’ zakken zijn vanaf oktober gratis verkrijgbaar. U kunt deze 
zakken bij de bestaande uitgeefpunten afhalen. Maximaal 2 zakken per persoon. 

 
 
 
WIJZIGINGEN INZAMELDAGEN VERPAKKINGSMATERIALEN 
 
Het kan zijn dat de vertrouwde inzameldag voor het verpakkingsmateriaal (PMD-afval) wijzigt. Via de 
Afvalstoffendienst.nl App wordt u automatisch geïnformeerd over wijzigingen in de inzameldagen.  
 

 



 
Heeft u niet de beschikking over deze App, maar wilt u de papieren afvalkalender blijven gebruiken, 
dan zijn er twee manieren waarop u in bezit kunt komen van de afvalkalender:   
 
1. Afvalkalender zelf uitprinten. Ga naar www.afvalstoffendienst.nl en ga naar ‘afvalkalender’. Vul 

uw gegevens in en ontvang uw persoonlijke kalender als pdf.  

2. Afvalkalender opvragen. Bel de Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch via (073) 615 65 00, 

iedere werkdag van 7.30 tot 17.00 uur bereikbaar. Zij noteren uw gegevens en printen een 

kalender voor u uit.  

PRIKBORD 
Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn 

 

 Donderdag 14 september: raadsplein 
Kijk voor meer informatie op de raadspagina en op www.haaren.nl bij de Vergaderkalender, te 
vinden onder “bestuur en organisatie” 

 Dinsdag 26 september: Bijeenkomst Wmo adviesraad  
In Haaren in Den Domp inloopmogelijkheid van 19.00 tot 19.30 uur, 
vervolgens aanvang vergadering 19.30 uur 

 Donderdag 28 september: raadsvergadering 
Aanvang 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis 

 Woensdag 4 oktober burgerpeiling in de gemeente Haaren 

 Donderdag 12 oktober: raadsplein 
Kijk voor meer informatie op de raadspagina en op www.haaren.nl bij de Vergaderkalender, te 
vinden onder “bestuur en organisatie” 

 Donderdag 26 oktober: raadsvergadering 
Aanvang 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis 
 

U BENT VAN HARTE WELKOM! 
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