
 
 
(PUBLICATIES gemeente Haaren week 38 – 20 september 2017) 
 
 

 
STEMPAS NIET BEZORGD? VERVANGENDE PAS NODIG?  
Op vrijdag 15 september zijn de stempassen voor de burgerpeiling op 4 oktober bezorgd.  
Heeft u geen stempas ontvangen, dan kunt u een vervangende aanvragen: 
• Dit kan schriftelijk  tot vrijdag 29 september. U krijgt uw nieuwe stempas thuisgestuurd. Het 

aanvraagformulier voor een vervangende stempas vindt u op onze website op de pagina 
www.haaren.nl/verkiezingen   

• U kunt dat ook persoonlijk doen bij de Gemeentewinkel. Dit kan tot 3 oktober 12.00 uur. Hierbij 
moet u zich identificeren. U moet in dat geval een geldig identiteitsdocument tonen: dat mag 
dus niet verlopen zijn. U krijgt uw vervangende stempas meteen mee. Maak hiervoor altijd een 
afspraak. 

 
Tot 4 oktober! 
 
De balies in het gemeentehuis zijn op 4 oktober van 8.00 tot 17.00 uur open 
 

 
 

 
Uitslagenavond burgerpeiling woensdag 4 oktober 2017, aanvang 21.00 uur in het 
gemeentehuis van Haaren. 
 
Op woensdag 4 oktober 2017 is de burgerpeiling.  
De stembureaus zijn open 7.30 tot 21.00 uur, direct daarna start de uitslagenavond in het 
gemeentehuis van Haaren. 
 
U bent van harte welkom! 
 

 
 
(SPOOR-)WEGAFSLUITINGEN 
 
Alle (spoor-)wegafsluitingen binnen de gemeente Haaren vindt u op de website 
www.haalmeeruitdeweg.nl. 
 
HAAREN: 
Afsluiting spoorwegovergang 
Vernieuwen spoorwegovergang Posthoornseweg-Kapelweg: 

- van vr. 22 september 2017 23:00 uur tot en met ma. 25 september 2017 05:00 uur is de 
spoorwegovergang afgesloten voor alle verkeer. Er is een omleidingsroute ingesteld. 

 
BAM Rail gaat deze overweg vernieuwen 

http://www.haaren.nl/verkiezingen
http://www.haalmeeruitdeweg.nl/


 
De genoemde data zijn onder voorbehoud en zijn onder meer afhankelijk van het weer en van de 
vordering van het werk. De planning wordt (indien noodzakelijk) aangepast. In geval van slecht weer 
kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. 

 
 
MINDER ONGEVALLEN DOOR PLAATSING FLITSPALEN 
 
Het aantal ongevallen op de N65 is sinds de plaatsing van flitspalen aan de Rijksweg drastisch 
gedaald. Dat blijkt ook dit jaar na het opmaken van de balans met betrekking tot overtredingen en 
ongevallen op de N65. Op zich is dat goed nieuws. Echter, de N65 staat voor wat betreft het absoluut 
en relatief aantal verkeersongevallen nog steeds bovenaan binnen de gemeentegrenzen van de 
gemeente Haaren. 
 
24 uur per dag paraat 
De groene flitspalen aan de N65 zijn in 2015 vernieuwd van analoog naar digitaal. Hierdoor werken ze 
24 uur per dag, 7 dagen per week en staan ze in direct contact met het Openbaar Ministerie. 
 
In het afgelopen jaar hebben de flitspalen tussen de Heusdensebaan en de Mgr. Zwijssenstraat de 
volgende resultaten opgeleverd: 
 

 Richting Den Bosch werden 7.113 overtredingen op 6,6 miljoen passanten vastgelegd. Concreet 
betekent dit ruim 19 verbalen per dag. 

 Richting Tilburg werden 5.586 overtredingen op 6,4 miljoen passanten vastgelegd. Concreet 
betekent dit ruim 15 verbalen per dag. 

 
De paal net na het schilderstraatje richting Tilburg legde 8.946 overtredingen op 6,5 miljoen passanten 
vast. Concreet betekent dit ruim 24 verbalen per dag. 
 
De aantallen lijken laag maar vergelijkingen met flitspalen in grotere steden laten zien dat de 
percentages in Haaren vergelijkbaar dan wel hoger zijn.  
 
Aanpak N65 voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Haaren en Helvoirt 
De toekomstige ontwikkelingen op en rondom de N65 moeten zorgen voor nog meer 
verkeersveiligheid. Hiervoor worden onder andere goede parallelwegen en een fietstunnel aangelegd. 
 
Naast de maatregelen die hiervoor getroffen worden, ligt de verantwoordelijkheid voor veiligheid op de 
N65 ook bij u: let op uw en andermans veiligheid en op uw portemonnee. Respecteer de maximum 
snelheid. Dit bespaart u onnodige kosten en beperkt de veiligheidsrisico’s! 
 

 
De flitspalen t .h.v . hectometerpaal 13,4; tussen de Heusdensebaan en de Mgr. Zwijssenstraat  

 
 



PMD-AFVAL 
 
Vanaf oktober mag u, naast het plastic verpakkingsmateriaal, tevens de verpakkingsmaterialen 
metalen (blikjes) en drankkartons in dezelfde zak aanbieden. We spreken hier over PMD-afval. De 
Afvalstoffendienst komt om de week dit materiaal bij u aan huis ophalen. Wat mag in de PMD-zak? 
 

 
 
Plastic verpakkingsmateriaal 

 (knijp)flessen voor wasmiddel, shampoo, sauzen 

 Tubes zoals van tandpasta 

 Verpakkingen van kaas, vlees, vis, margarine 

 Bekers zoals voor yoghurt, vla, ijs 

 Bakjes zoals voor salade, groente, fruit 

 Zakken zoals voor pasta, rijst, brood, snoepgoed 

 PET-flessen 

 Plastic folie, tasjes en zakjes 

 Blisterverpakkingen zoals voor tandenborstels 
 
Metalen verpakkingen / blikjes 

 Blikjes voor drank, soep, groenten 

 Stalen siroopflessen 

 Metalen tubes, doppen, kroonkurken 

 Aluminium schaaltjes  
 
Drankkartons 

 Drankverpakkingen zoals voor vruchtensappen, water, zuivel 

 Kartonnen pakken zoals voor soep, pastasaus 

 Drinkpakjes voor kinderen 
 
 
WIJZIGINGEN INZAMELDAGEN VERPAKKINGSMATERIALEN 
 
Doordat we PMD-afval om de week gaan ophalen, wijzigen de inzameldagen. Via de 
Afvalstoffendienst.nl App wordt u automatisch geïnformeerd over deze wijzigingen.  
 

 
 
Let op: veel mensen raadplegen nog de verouderde App van de Afvalwijzer. Deze App wordt niet 
meer ondersteund. Check of u de App van de afvalstoffendienst.nl hanteert. 
 
 
 
 



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

 

 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 
 

EXPOSITIE GEGIJZELD DOOR DE VRIJHEID IN HET GEMEENTEHUIS 
De expositie “Gegijzeld voor de vrijheid” geeft een duidelijk, krachtig beeld van de gijzelingsperiode 
van 4 mei 1942 tot 6 september 1944 en van deze moorden. De expositie is te zien van 7 t/m 28 
september in het gemeentehuis van Haaren tijdens de normale openingstijden. 
 
KLEINE TENTOONSTELLING IN DE HAL VAN HET GEMEENTEHUIS 
Vanaf heden tot eind september kunt u in de vitrine een diversiteit aan prachtige kunst en 
gebruiksvoorwerpen uit Aziatische landen bewonderen.Een mooie verzameling van mevrouw Mulder. 
 
U bent van harte welkom om deze tentoonstelling te komen bekijken. Loop gerust ‘ns binnen tijdens 
de openingstijden. 

 
U BENT VAN HARTE WELKOM! 
 

http://www.haaren.nl/

