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GEMEENTEHUIS HAAREN: OOK TIJDENS DE BURGERPEILING ONTMOETINGSPLEK! 
 

 

 
BALIES OP 4 OKTOBER OPEN  

VAN 8.00 TOT 17.00 UUR 
 
 
 
 
 
 

 
Stemmen kan overal 
Inwoners van onze gemeente kunnen in elk stembureau stemmen. 
Als inwoner van Esch, Biezenmortel en Helvoirt kunt u er ook voor 
kiezen om in het gemeentehuis in Haaren te stemmen. U kunt dan 
meteen gebruik maken van de openstelling van alle balies; 
 
Zijn alle balies geopend? 
Ja, u kunt voor alles terecht.  
Het maakt niet uit met welke vraag of voor welk product.  
Zo kunt u: 
·         een paspoort aanvragen; 
·         een uittreksel van de burgerlijke stand halen; 
·         informatie vragen over  uw bouwplan;        



·         een bestemmingsplan of bouwplan raadplegen; 
 
U moet wel eerst een afspraak maken. Dit kan via ‘www.haaren.nl > een afspraak maken’ of u belt 
met onze Gemeentewinkel (0411) 62 72 82. 
 
En in de hal staat ook een lekker kopje koffie of thee klaar, zoals altijd! 
  
 
ONAFHANKELIJKE COMMISSIE PROCES BURGERPEILING 
 
De gemeenteraad heeft besloten dat er een onafhankelijke commissie wordt benoemd om het proces 
en verloop voor, tijdens en na de burgerpeiling objectief te volgen. De onafhankelijke commissie 
behandelt ook eventuele klachten.  
Klachten kunnen worden gezonden aan: griffie@haaren.nl. 
 
De gemeenteraad heeft het presidium (bestaande uit de fractievoorzitters uit de gemeenteraad) de 
opdracht gegeven om deze commissie samen te stellen. 
 
Het presidium sprak een voorkeur uit om de commissie als volgt samen te stellen: 
 

 Iemand vanuit de onderzoekswereld (universiteit) 

 Iemand vanuit het openbaar bestuur 

 Iemand vanuit een maatschappelijke organisatie. 
 
Het presidium heeft de volgende commissie gevormd: 
 

1. Koen van der Krieken (promovendus aan Tilburg Law School)  
2. Jetty Eugster (waarnemend Burgemeester Reusel-De Mierden) 
3. Eric van den Einden (directeur –bestuurder Woonveste) 

 
 
Uitslag Burgerpeiling 
 
Bij deze burgerpeiling is de uitslag geldig ongeacht het opkomstpercentage. Er geldt geen minimum. 
Er wordt alleen een uitslag bekend gemaakt van het totaal aantal uitgebrachte stemmen voor 
zelfstandig blijven, opsplitsen of geen voorkeur en deze worden ook uitgedrukt in percentages. Er 
vindt geen uitsplitsing per dorp plaats. Dat betekent ook dat een stemgerechtigde zelf kan kiezen welk 
stembureau de voorkeur heeft.  
 
De voorlopige uitslag wordt op 4 oktober ’s avonds bekendgemaakt. De stembureaus sluiten om 21:00 
uur, direct daarna start de uitslagavond in het gemeentehuis. U bent van harte welkom! 
 
De definitieve uitslag wordt bekendgemaakt op vrijdag 6 oktober.  
De hierboven genoemde commissieleden stellen dan de uitslag definitief vast in een openbare 
bijeenkomst om 13.30 uur in het gemeentehuis. Ook hierbij bent u van harte uitgenodigd. 
 
TOT ZIENS OP 4 OKTOBER! 
 
 
UITNODIGING PRESENTATIE VOORLOPIG ONTWERP MGR. BEKKERSPLEIN 
 
In 2018 wordt het Mgr. Bekkersplein onder handen genomen. De afgelopen maanden heeft de 
Gemeente Haaren samen met bureau Spacevalue en andere betrokkenen hard gewerkt aan een 
nieuw ontwerp.   
 
Graag nodigen wij u uit op maandag 2 oktober voor een inloopbijeenkomst in de kapel bij Haarensteyn 
aan het Mgr. Bekkersplein, waar het voorlopig ontwerp aan u wordt gepresenteerd. Tijdens deze 
inloopbijeenkomst is er alle gelegenheid om het ontwerp te bekijken en vragen te stellen. Wij zijn 
benieuwd naar uw mening!  
 

http://www.haaren.nl/
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Wanneer 
Maandag 2 oktober 
16.00 – 20.00 uur 
 
Waar 
In de kapel bij Haarensteyn aan het Mgr. Bekkersplein, Haaren 

 
 
 
 
BESTE OUDERS EN OPVOEDERS VAN ALLE KINDEREN IN DE GEMEENTE HAAREN, 
 
In de Week van de Opvoeding bieden we u samen met theatergroep “Helder Theater” een 
sprankelende avond voor u als ouder. 
 

Komt dat zien, komt dat horen en kom meepraten! 
De kracht van regels en grenzen! Wat doet u? 

Iedere ouder heeft te maken met het stellen van regels en grenzen in de opvoeding van hun kind.  
Deze avond is bedoeld om hierover met elkaar in gesprek te gaan. 

De avond wordt geopend door theatergroep “Helder theater” die een inkijk geven in de uitdagende 
momenten en herkenbare situaties die we allemaal meemaken met onze kinderen. 

Vervolgens verdelen we de groep ouders in drie groepen gekoppeld aan de leeftijd van hun kind.  
0 tot 4 jaar oud, 5 t/m 9 jaar oud en 10 jaar en ouder. 

 
We bieden deze avond op twee verschillende momenten en locaties aan. 
Dag: dinsdag 3 oktober 
Tijd: 19:15 uur inloop – start 19:30 tot ca 21:30 uur 
Locatie: brede school de Sprankel – Sportlaantje 8 te Haaren 
of 
Dag: woensdag 4 oktober 
Tijd: 19:15 uur inloop – start 19:30 tot ca. 21:30 uur 
Locatie: HelvoirThuis – Kloosterstraat 30 te Helvoirt (ingang aan de Bloeymanstraat) 
 
Komt u naar deze sprankelende avond? 
Meldt u dan aan via voor 28 september a.s. via: helderegrenzen@gmail.com  
Vermeld daarbij de locatie waarvoor u kiest en de leeftijd van uw kind(eren).  
 
Hartelijke groet en we hopen u te zien!  

mailto:helderegrenzen@gmail.com


namens de gemeente Haaren in samenwerking met:  
kinderdagverblijven en peuteropvang binnen de gemeente Haaren, basisscholen, GGD, Basisteam 
Jeugd en Gezin, Jongerenwerk Contour de Twern en HALT 
 
 
 
MILITAIRE OEFENING IN GEMEENTE HAAREN VAN 2 T/M 6 OKTOBER 
 
Er wordt een militaire oefening gehouden in de omgeving van de gemeente Haaren. Aan deze 
oefening, voor de opleiding tot Genist, nemen 20 personen deel. Er wordt geen gebruik gemaakt van 
(oefen)munitie. De militairen verplaatsen zich met 5 wielvoertuigen over openbare wegen en paden in 
de omgeving. 
 
De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant Mineurs- en Sappeursschooi van het 
Opleidings- en Trainingscentrum Genie uit uit Vught. 
 
Vragen, klachten of schade? 
Als u vragen of klachten heeft, of als er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit melden. 
Noteer zo veel mogelijk gegevens zoals vermelding van de militaire eenheid, kenteken voertuig, 
datum en tijd, plaats, soort schade etc. Geef het door aan: 
 
Sectie Claims Ministerie van Defensie 
Postbus 90004 
3509 AA Utrecht 
tel.nr. 030-2180444 
Email; JVDclaims@mindef.nl 
 

 
 
WILT U STOKEN?  
 
Wilt u in oktober gebruik maken van de mogelijkheid om erfbeplanting in het buitengebied te stoken, 
kijk dan voor de regels op www.haaren.nl/vuurstoken. 
 

 
 
 
 

Afval gooi je in de prullenbak, waarom laat je 
hondenpoep dan op straat liggen? 
Een écht baasje ruimt die poep gewoon op. Samen houden we onze dorpen schoon! 
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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 

 Maandag 2 oktober: Presentatie voorlopig ontwerp Mgr. Bekkersplein 
Tussen 16.00-20.00 uur in de kapel bij Haarensteyn aan het Mgr. Bekkersplein 

 Dinsdag 3 oktober : “Helder Theater” voor u als ouder 
Aanvang 19:30 in Brede School de Sprankel in Haaren 

 woensdag 4 oktober: “Helder Theater” voor u als ouder 
Aanvang 19:30 in HelvoirThuis in Helvoirt 

 Woensdag 4 oktober burgerpeiling in de gemeente Haaren 
 
U BENT VAN HARTE WELKOM! 
 
 
 
 


