
 
 
(PUBLICATIES dorp Haaren  week 44  – 1 november 2017)  
 
 
MANTELZORGDAG 10 NOVEMBER 2017 
 
Op 10 november 2017 organiseert ContourdeTwern samen met de gemeente Haaren de 
mantelzorgdag. We vinden de tomeloze inzet van onze mantelzorgers fantastisch. Daarom nodigen 
wij alle mantelzorgers graag uit voor een lunchbijeenkomst op vrijdagmiddag 10 november 2017 in 
Dorpshuis de Es aan de Dorpsstraat 5C te Esch.  
 
Programma middag 10 november 2017 
Vanaf 11.30 uur wordt u ontvangen in De Es in Esch. Om 12.00 uur vindt de opening plaats van de 
bijeenkomst en start de lunch. Vervolgens bieden wij u een gevarieerd programma aan, waarin we 
een gezellige, ontspannen middag organiseren. Het einde van de bijeenkomst is om 16:00 uur. 
 
Hoe kan ik me aanmelden voor deze middag? 
U kunt zich aanmelden via ContourdeTwern. Telefonisch via Frank van Gorp: 06 14 16 78 97 of per 
mail via: inekematheeuwsen@contourdetwern.nl  
 
 
 
OVERHANDIGING GROENE VOETSTAPPEN AAN WETHOUDER JOHAN VAN DEN BRAND 
 
Op 23 oktober nam wethouder Johan van den Brand de Groene Voetstappen van basisscholen de 
Klim-Op en de Hasselbraam in ontvangst. De leerlingen hebben van 11 t/m 15 september zoveel 
mogelijk Groene Voetstappen verzameld door lopend, fietsend of via carpoolen naar school te gaan. 
Ook de leerlingen van basisscholen Willibrordus en Franciscus hebben meegedaan aan de week van 
de Groene Voetstappen. 
 

 
Overhandiging van de groene voetstappen van basisschool de Klim op 
 
Week van de Groene Voetstappen 
Tijdens de week van de Groene Voetstappen werken kinderen (én hun ouders) mee aan een schone 
lucht en een beter klimaat. Juist de korte ritjes naar met de auto zijn extra vervuilend, dus te voet en 
met de fiets komen scheelt veel brandstof en uitstoot. Daarbij is het ook gezond om eerst te bewegen 
voor je naar school gaat en wordt het veiliger bij de school, als daar niet zoveel auto’s geparkeerd 
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staan en heen en weer rijden. Bovendien doen kinderen door te lopen en te fietsen meer 
verkeerservaring op, dan op de achterbank. Daarnaast besteedt de school aandacht aan andere 
onderwerpen zoals verkeer, energie en natuur. Door middel van stappentellers hebben de leerlingen 
van de basisscholen De Klim-Op en de Willibrordus ook bijgehouden hoeveel stappen ze per dag 
zetten. Zo leren de leerlingen in deze week zowel over verkeer, milieu én gezondheid. 
 
Verzamelde Groene Voetstappen 
De leerlingen van de Klim-Op hebben 538 groene voetstappen gemaakt. In totaal hebben de 
leerlingen van basisschool De Willibrordus 339 groene voetstappen verzameld. Het exacte aantal 
groene voetstappen van basisschool de Franciscus en Hasselbraam waren niet bekend. 
 

 
Kinderen van de Klim-op en Hasselbraam rondom de uitslagen van de actieweek ‘groene voetstappen’ (incl. wethouder en 

verkeerskundige Ralph van den Boom)  

 
De uitslagen van de ‘groene voetstappen’ van de Hasselbraam, Klim-op, Willibrordus- en Franciscusschool. 

 
 
 



OPENSTELLING LANDPARK ASSISIË VOOR FIETSVERKEER EN WANDELAARS 
 
Misschien heeft u het al gezien? Medio oktober stelt landpark Assisië de fietsers en wandelaarsingang 
aan de Nachtegaallaan (zijde Leemkuilen) open. Het fietsknooppunten- en wandelroutenetwerk zal 
verlegd worden over het Landpark. Hierdoor hoef je niet meer om het Landpark heen als fietser en 
wandelaar. 
Prisma en de gemeente Haaren hebben samen gekeken naar de kruising Hooghoutseweg - 
Nachtegaallaan, deze is voorzien van attentieverhogende maatregelen.  
Op de kruising is door firma van Rens uit Helvoirt coating aangebracht die de zichtbaarheid en 
daarmee de gelijkwaardigheid beter duidt.  
 

 
Gecoate kruisingsvlak Hooghoutseweg –  Nachtegaallaan 

 
In Lokaal 12 is een informatiezuil waarop info te zien is over het gebied en de wandelroute, geplaatst 
door Brabants Landschap. Lokaal 12 is een arbeidscentrum met horeca voor bewoners en bezoekers 
van het Landpark dagelijks geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur en op woensdagavond tot 21.00 uur. 
 
Het Landpark is volop in beweging er is prachtige nieuwbouw gerealiseerd in het centrum en op 
andere plekken zijn panden gesloopt. 
In de toekomst zal er nog meer nieuwbouw komen waar de plannen momenteel voor ontwikkeld 
worden. 
Mocht je graag meer willen weten van het Landpark en zijn historie, download dan de IZI travel app. 
Hierop staat een wandelroute op het terrein met foto’s, gesproken en geschreven tekst. 
Ook is er op Hindeloop 5-7 een historisch archief met veel beeld- en andere materialen. Het archief is 
geopend op woensdag van 09.00 uur en 16.00 uur. 
 
 
 
HOE GAAT DE GEMEENTE TE WERK BIJ GLADHEID ALS GEVOLG VAN VORST? 
 
Nu de temperatuur daalt, wordt de kans op gladheid weer groter. Dit betekent dat de mannen van 
onze buitendienst voor dag en dauw in de weer zijn om de gladheid te bestrijden. Het is onmogelijk 
om bij gladheid op alle wegen in de gemeente zout te strooien en/of sneeuw te ruimen. Waar onze 
mannen wél komen met de strooi- of veegmachine, leest u hieronder. 
 
Waar wordt gestrooid en waar niet? 
Op de kaart hieronder ziet u globaal op welke wegen in geval van gladheid zout gestrooid wordt en/of 
sneeuw geruimd. De blauwe lijnen vormen samen de strooiroute. Dit zijn de wegen die de dorpen met 
elkaar verbinden, de vrijliggende fietspaden, de busroute, de calamiteitroutes en een aantal 
ontsluitingswegen. De kaart kunt u in detail bekijken op www.haaren.nl. Daarnaast wordt aanvullend 
gladheid bestreden op openbare parkeerterreinen en in de directe omgeving van zorginstellingen en 
supermarkten.  
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Helpt u een handje? 
De gemeente doet haar best om ervoor te zorgen dat u veilig gebruik kunt maken van de 
gemeentelijke wegen en fietspaden. We kunnen echter niet overal de gladheid bestrijden en het lukt 
niet altijd om de wegen, waar zout gestrooid of sneeuw geruimd wordt, volledig ijs- en/of sneeuwvrij te 
maken, bijvoorbeeld vanwege aanhoudende sneeuwval. We doen daarom een beroep op u, onze 
inwoners en ondernemers, om ons en elkaar een handje te helpen bij het sneeuwvrij maken van 
trottoirs, inritten en wandelpaadjes in de omgeving van uw woning en/of bedrijfspand. Op diverse 
plaatsen in onze gemeente hebben we vorige winter veel behulpzame inwoners gezien die geheel 
belangeloos dorpsgenoten hierbij hielpen. Dat verdient een compliment. We kunnen sneeuwval en 
vorst niet voorkomen. We kunnen wel samen proberen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.  
 
 
 
PRIKBORD 
 
Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn 

 

 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” 

 Vrijdagmiddag 10 november Mantelzorgdag 
Lunchbijeenkomst in Dorpshuis de Es aan de Dorpsstraat 5C te Esch. 
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Vanaf 11.30 bent u welkom. Einde van bijeenkomst is 16.00 uur. 

 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 
 

U BENT VAN HARTE WELKOM! 
 


