
 
 
PUBLICATIES dorp Haaren week 46 – 15 november 2017 
 
 
FIETSKEURACTIE BASISSCHOOL FRANCISCUS IN HET KADER VAN DE ACTIE:  
 ‘IK VAL OP’ 
 
Al enkele jaren houdt basisschool Franciscus in Biezenmortel een 
fietsverlichtingsactie. Mogelijk gemaakt door vrijwilligers die fietsen ter plekke 
controleren en waar nodig herstellen.  
 

 
(Vri jwi l l igers die de f ietsen van de leerl ingen controleren en herstel len ) 

 
In het kader van de VVN-actie ‘ik val op’ is er woensdag 8 november extra aandacht voor de werking 
van de fietsverlichting geweest. Ook bellen, hoogte van zadels en andere ongemakken aan de fiets 
zijn door de vrijwilligers hersteld. 
 
Doel 
De fietser is een kwetsbare deelnemer aan het verkeer. Zien en gezien worden is voor fietsers van 
groot belang. In het najaar wordt daar aandacht voor gevraagd in de campagne 'Ik val op'. 
De campagne is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en wordt uitgevoerd in 
samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, TeamAlert, Fietsersbond en de ANWB. 
 
Tips 
Zeker overdag doen kinderen nooit uit zichzelf het fietslicht aan. Ze zien toch nog genoeg? Ze 
beseffen niet dat door anderen gezien worden veel belangrijker is. Maak met je kind daarom de 
afspraak dat hij/zij het fietslicht in ieder geval aandoet als: 

- de straatverlichting aangaat; 
- andere fietsers het licht aanhebben; 
- de etalageverlichting gaat branden. 

 



Als kinderen meerijden in de auto, kun je hen er op wijzen hoe slecht een fietser zonder licht te zien is. 
Doe dat regelmatig en het liefst in het donker ’s avonds en bij slecht zicht overdag. 
 

 
(De act ieposters die verdeeld zi jn op de Franciscus school )  

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

 

 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. 

 Dinsdag 19 december: Bijeenkomst : Adviesraad Sociaal Domein Haaren 
In Esch in De Esch inloopmogelijkheid van 19.00 tot 19.30 uur, 
vervolgens aanvang vergadering 19.30 uur. 
 

U BENT VAN HARTE WELKOM! 
 
 
SLOOPREGELEING VRIJKOMENDE AGRARISCHE BEBOUWING 
Op 26 oktober 2017 is  het Afsprakenkader kwaliteitsverbetering landschap incl. bijlage specifieke 
voorwaarden gemeente Haaren vastgesteld. Hiermee heeft de gemeenteraad invulling gegeven aan 
de sloopverplichting uit het beleid vrijkomende agrarische bebouwing.  
 
 
 

http://www.haaren.nl/


Wat betekent dit concreet? 
Om de sloop te realiseren is een sloopfonds in het leven geroepen. Van daaruit kan een vergoeding 
worden verstrekt voor de sloop van vrijkomende agrarische bebouwing. In dit fonds storten inwoners 
met een initiatief geld wanneer zij agrarische bebouwing niet slopen maar  inzetten voor niet 
agrarische functies.  
Voor hergebruik van iedere meter agrarische bebouwing voor andere doeleinden moet in principe een 
meter worden gesloopt. Gebeurt dit niet dan moeten die meters worden vergoed door een storting in 
het sloopfonds.  
  
Heeft u plannen? 
Op het moment dat u plannen heeft om vrijkomende agrarische bebouwing een nieuwe functie te 
geven dan is in het beleid vrijkomende agrarische bebouwing terug te lezen welke voorwaarden de 
gemeente hanteert bij het beoordelen van de inpasbaarheid van deze initiatieven. Wilt u meer 
informatie dan kunt u daarvoor contact opnemen met onze gemeentewinkel. 
 
Het beleid vrijkomende agrarische bebouwing en het afsprakenkader is te vinden op onze website 
www.haaren.nl onder verhuizen en (ver)bouwen via de link ruimtelijk beleid.  
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