
 
 
(PUBLICATIES gemeente Haaren week 42 – 18 oktober 2017)  

 
PROGRAMMABEGROTING 2018 
 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Haaren heeft de Programmabegroting 2018 
voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierin zijn het voorgenomen beleid en de financiële consequenties 
hiervan opgenomen voor 2018 en verder. 
 
Inzage 
U kunt de Programmabegroting 2018 inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Het 
boekwerk kunt u, tegen vergoeding, opvragen bij de gemeentewinkel. Daarnaast is de begroting ook 
te raadplegen via de gemeentelijke website. 
 
Wanneer in raadsplein en raadsvergadering? 
Op 12 oktober wordt de programmabegroting behandeld tijdens het raadsplein en op 26 oktober is de 
raadsvergadering. 
 
Ook u bent van harte welkom! 
 
 
MILITAIRE OEFENING IN GEMEENTE HAAREN OP 25 OKTOBER 
 
Er wordt een militaire oefening gehouden in de omgeving van de gemeente Haaren. Aan deze 
oefening nemen 25 personen deel. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie. De militairen 
verplaatsen zich met 4 wielvoertuigen over openbare wegen en paden in de omgeving. 
 
De oefening wordt gehouden in het kader van de opleiding tot Genist bij de Koninklijke Landmacht. De 
militairen oefenen overdag in het militaire wielvoertuig Boxer "naderingen", vooral van bruggen. 
Verdere militaire acties vinden niet plaats. De verplaatsingen zijn over bestaande wegen en paden en 
het doorgaand verkeer wordt niet gehinderd. 
 
De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant Mineurs- en Sappeursschool van het 
Opleidings- en Trainingscentrum Genie 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 
 
 

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! 

 
 
 
 
 

 
 
 

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

 

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

 Dinsdag 31 oktober: Bijeenkomst Wmo adviesraad  
In Biezenmortel in de Vorselaer inloopmogelijkheid van 19.00 tot 19.30 uur, 
vervolgens aanvang vergadering 19.30 uur  

 Donderdag 9 november: raadsplein 
Kijk voor meer informatie op de raadspagina en op www.haaren.nl bij de Vergaderkalender, te 
vinden onder “bestuur en organisatie” 

 Donderdag 23 november: raadsvergadering 
Aanvang 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis 
 

EN VERDER NOG 
 
In de hal van het gemeentehuis ziet u in de vitrine een diversiteit aan geschenken, ontvangen tijdens 
de vele ontmoetingen die plaats hebben gevonden tussen Europese dorpen. Een mooie verzameling 
van Stichting Friends of Europe Esch. 

mailto:JVDclaims@mindef.nl
http://www.haaren.nl/


Sinds 1990 bestaat er een uniek samenwerkingsverband met (op dit moment) 28 dorpen uit 
alle Europese lidstaten.  
 
U BENT VAN HARTE WELKOM! 
 
 


