
 
 
(PUBLICATIES gemeente Haaren week 43 – 25 oktober 2017) 
 
MANTELZORGWAARDERING 2017: MELD U AAN!  
 
De gemeente Haaren reikt jaarlijks een blijk van waardering uit aan mantelzorgers die langdurig en 
intensief een familielid, partner, vriend of kennis verzorgen. We vinden de tomeloze inzet van al deze 
inwoners fantastisch. Kent u een mantelzorger of bent u zelf mantelzorger? Vertel het ons!  
 
Mantelzorgwaardering aanvragen 
Voor mantelzorgers die al bekend zijn bij het Steunpunt Mantelzorg ContourdeTwern Haaren hoeft u 
geen melding te doen. Zij ontvangen een brief.  
 
Is de mantelzorger nog niet bekend bij ons? 
Graag sturen wij de mantelzorgwaardering ook naar hem of haar op. Stuurt u ons een berichtje? Dat 
kan telefonisch via (0411) 65 58 99 of via de mail: anneliesbolkestein@ContourdeTwern.nl. U kunt 
ook langskomen bij ContourdeTwern, St. Ursula 12 in Boxtel. Mantelzorgers aanmelden kan tot en 
met 31 oktober 2017.  
 
Vragen? 
Heeft u vragen, neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg Haaren. 
Bezoekadres: St. Ursula 12, 5281HV Boxtel 
Telefoonnummer: (0411) 65 58 99 
Website: www.contourdetwern.nl/mantelzorg  
 
 
DE VEILIGHEIDSMONITOR 

 
Ik heb veel contact met andere buurtbewoners bij mij in de straat. Bent u het hier mee eens?  
Vul nu nog de Veiligheidsmonitor in als u de brief heeft ontvangen. Het kan nog steeds. 1128 
willekeurig gekozen inwoners van onze dorpen zijn hiervoor persoonlijk uitgenodigd. 
 
De veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, risicobeleving 
en het optreden van gemeente, brandweer en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op 
landelijk niveau uitgevoerd. De resultaten worden in maart 2018 verwacht. Dit is uw kans om uw 
mening te geven en bij te dragen aan de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt! 
www.veiligheidsmonitor.nl 
 
 

mailto:anneliesbolkestein@ContourdeTwern.nl
http://www.contourdetwern.nl/mantelzorg
http://www.veiligheidsmonitor.nl/


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 de raadsvergadering? 
Op 26 oktober is de raadsvergadering. 
 
Ook u bent van harte welkom! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NACHT VAN DE NACHTWANDELING OVER DE KAMPINA  
Hoor de uilen roepen in de nacht van de nacht 
 

 
 
 
Op zaterdag 28 oktober organiseren LNMH Haaren en IVN Oisterwijk weer een wandeling  
om aandacht te vragen voor de lichtvervuiling in ons land.  Ervaren IVN-gidsen vertellen wat 
lichtvervuiling betekent voor nachtdieren als uil, vleermuis en nachtvlinders.  
We lopen grote stukken in stilte en zullen de geluiden van verschillende uilen laten horen. 
Midden op de Kampina schenken we aandacht aan de sterrenhemel. 
De wandeling is voor jong en oud geschikt, maar het is donker en de bospaden zijn niet verhard. 
Eigen zaklampen en mobiel graag thuislaten of uitzetten tijdens de wandeling.  
En speciaal voor de jongeren die meelopen een spannend verhaal over de kippen en het paard van 
Fransje van Dungen. Dit verhaal wordt verteld op de plek waar Fransje als kluizenaar op de Kampina 
heeft gewoond.   
  
Verder laten wij u tijdens de wandeling rond het Belversven de natuur en de donkerte van de nacht 
beleven. 
 
Wanneer?  : Zaterdag 28 oktober.  
Tijden  : 19.30 – 21.30 uur.  
Waar? : Vertrek en terugkomst op de parkeerplaats van natuurmonumenten op de kruising 

van de Posthoornseweg /Burgemeester v.d. Oeverweg in Oisterwijk.  
 
De wandeling is gratis en aanmelden is niet nodig.   
Opmerking: Ook bij lichte regen is het een mooie wandeling en een aparte beleving. Bij harde 
langdurige regen op het tijdstip van de wandeling, gaat de wandeling niet door. 
 
 
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 : Adviesraad Sociaal Domein Haaren 
In Biezenmortel in de Vorselaer inloopmogelijkheid van 19.00 tot 19.30 uur, 
vervolgens aanvang vergadering 19.30 uur  

 Donderdag 2 november: raadsvergadering 
Aanvang 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis 

 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 

 Dinsdag 28 november: Bijeenkomst : Adviesraad Sociaal Domein Haaren 
In Helvoirt in HelvoirThuis inloopmogelijkheid van 19.00 tot 19.30 uur, 
vervolgens aanvang vergadering 19.30 uur 

 

http://www.haaren.nl/


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

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! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


