
 
 
(PUBLICATIES dorp Haaren week 45 – 8 november 2017) 
 
 
PLAATSING NIEUWE BUSHOKJES  
 
Binnenkort worden enkele verouderde bushokjes vervangen. Naast de plaatsing van nieuwe 
bushokjes worden alle bushokjes binnen onze gemeente tevens maandelijks gereinigd. Op de 
volgende locaties worden nieuwe bushokjes teruggeplaatst: 
 
- Helvoirtseweg nabij de brandweerkazerne, aan beide zijden van de weg 
- Haarendijk, aan 1 zijde van de weg 
 
De twee verouderde bushokjes langs de Molenstraat worden verwijderd. Hier worden geen bushokjes 
teruggeplaatst.     
 

 
 
Peukenzuilen 
Restanten van sigaretten, ofwel peuken, worden vaak op straat achtergelaten. Om deze vorm van 
zwerfvuil te beperken, worden bij een aantal bushalten een zogenaamde peukenzuil geplaatst. Ook 
deze zuilen worden elke maand leeggemaakt en gereinigd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 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. 
Vanaf 11.30 bent u welkom. Einde van bijeenkomst is 16.00 uur. 

 Donderdag 16 november: informatieavond Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 
Meteren – Boxtel 
restaurant Molenwijk, Molenwijk 2 in Boxtel (www.restaurantmolenwijk.com)  
inloop vanaf 19.00 uur; om 19.30 uur start de presentatie; de aansluitende informatiemarkt is 

open tot 21.30 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 

 Donderdag 7 december: raadsplein 
Kijk voor meer informatie op de raadspagina en op www.haaren.nl bij de Vergaderkalender, te 
vinden onder “bestuur en organisatie” 

 Donderdag 21 december: 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. 
Sinds 1990 bestaat er een uniek samenwerkingsverband met (op dit moment) 28 dorpen uit alle 
Europese lidstaten.  
 
U BENT VAN HARTE WELKOM! 
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