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GLASVEZELCOÖPERATIE BRENGT MEER DAN ALLEEN SNEL INTERNET 
Lokale partners gezocht om mogelijkheden van de digitale wereld te verkennen 
 

Coöperatie Groenewoud Glas brengt met het glasvezelnetwerk de wereld een stukje dichterbij op het 

platteland, wat bijdraagt aan een verhoging van de leefbaarheid in het buitengebied. De keuze om te 

gaan wonen op het platteland is voor veel mensen heel logisch. Er is veel rust, ruimte en sociale 

cohesie. Maar een woning zonder goed internet is voor jongeren niet aantrekkelijk, daar is 

thuiswerken onmogelijk en als je niet of beperkt mobiel bent zijn winkels, de huisarts, de apotheek, 

allemaal een stukje verder weg en ook de sociale contacten worden moeizamer. Maar wat zijn dan 

die ongekende en onbekende mogelijkheden die het glasvezelnetwerk van deze coöperatie kan gaan 

faciliteren? Donderdag 23 november, tijdens de ondertekening van het instemmingsbesluit van de 

gemeente Haaren door wethouder J van den Brand, wordt een start gemaakt met een vertaalslag 

naar alle mogelijkheden in de praktijk.  

Nieuwe technieken op het gebied van veiligheid, zorg en welzijn 

Terwijl er hard gewerkt wordt aan de aanleg van het glasvezelnetwerk kan er nu nagedacht gaan 

worden over de ontwikkelingen rondom veiligheid, zorg en welzijn die over dit netwerk aangeboden 

kunnen worden. Van huis uit inloggen op het bedrijfsnetwerk, trainingen volgen vanuit thuis. Het enige 

dat je nodig hebt is een computer met snel en stabiel internet en de kennis over hoe het werkt. In de 

media wordt ook veel gesproken over bijvoorbeeld nieuwe technieken van zorg op afstand. Voor deze 

zogenaamde telezorg is snel internet noodzakelijk. En het koppelen van brandmelders en 

beveiligingscamera’s aan je telefoon is al de gewoonste zaak van de wereld, maar is ook alleen 

effectief met snel en betrouwbaar internet wat glasvezel dus biedt. 

 

Langer thuis wonen 

Maar de glasvezelcoöperatie wil nog een stap verder gaan. Glasvezel en de gehele digitale wereld 

daarachter heeft ongekende en onbekende mogelijkheden die deze coöperatie graag met lokale 

partners wil verkennen en waar mogelijk faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan telezorg. 

Een tablet waarmee ouderen dagelijks kunnen beeldbellen. Dit kan het gevoel van eenzaamheid 

verkleinen en tegelijk ook het gevoel van veiligheid vergroten. En denk aan medische mogelijkheden, 

een slim horloge kan dagelijks hartslag en lichaamstemperatuur meten waardoor iemand 24 uur per 

dag automatisch in de gaten gehouden kan worden in zijn eigen vertrouwde omgeving. 

 

  



Wethouder J van den Brand 

Tijdens de ondertekening van het instemmingsbesluit van de gemeente Haaren gaat wethouder J van 

den Brand in op de toegevoegde waarde van het glasvezelnetwerk in het buitengebied voor de 

leefbaarheid en samenhang. Ook staat een pilot om ouderen langer en veiliger thuis te kunnen laten 

wonen op de agenda. Het is dé gelegenheid om elkaar te ontmoeten en informeel te verkennen welke 

stappen de coöperatie samen met organisaties zou kunnen zetten om uiteindelijk de leefbaarheid van 

bewoners op het platteland te kunnen vergroten. Zij ontmoeten geïnteresseerden graag op 23 

november aanstaande vanaf 16.00u bij de Hemelrijksche Hoeve in Biezenmortel. 

 

Denk u ook mee? 

De coöperatie heeft de ambitie om een netwerk op te zetten van mensen en organisaties die zich in 

hun dagelijks leven en/of in hun werk bezighouden met het onderwerp leefbaarheid. Vanuit dit netwerk 

kunnen wensen inzichtelijk gemaakt worden en kan een vertaalslag gemaakt worden naar de 

mogelijkheden in de praktijk. Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp? Meld u dan aan voor deze 

startbijeenkomst via GroenewoudGlas@midden-brabantglas.nl.  
 
 
 
STARTERSHUIS HAAREN BEËINDIGD  
 
Het college van B&W van gemeente Haaren heeft 7 november 2017 besloten om het Startershuis te 
beëindigen in de oude brandweerkazerne aan het Gildepad in Haaren.  
Vanaf 2012 was het voor startende ondernemers mogelijk om zich te vestigen in de oude 
brandweerkazerne.  
 
De afgelopen jaren vestigden zich diverse kunstenaars en een praktijk voor kindertherapie in het 
startershuis, maar die zijn inmiddels vetrokken. 
Overigens, niet alle aanvragen die voor het Startershuis binnenkwamen voldeden aan de 
voorwaarden van de locatie  (kantoorgerichte functie, maximaal 2 jaar ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel).  
Daarnaast is het zo dat startende bedrijven in de advieswereld, de detailhandel, de internetbranche 
enzovoort beter passen in de kern van een dorp. Dat komt ook de leefbaarheid van het dorp ten 
goede.  
 
De gemeente Haaren gaat zich de komende tijd beraden over een nieuwe invulling van de oude 
brandweerkazerne. 
 
 
 
 
 
 

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! 

 
 
 
 

 
 

 



MAAIEN SLOTEN 
 
Op 13 november is er gestart met het maaien van sloten in de gemeente Haaren door onze nieuwe 
aannemer voor het maaien van bermen en sloten Jos Bouw bv uit Beek en Donk. 
 
De onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen zijn vastgelegd in de “Verordening 
waterhuishouding Noord-Brabant”. Hierin is vastgelegd: ”De onderhoudsplicht berust bij de eigenaar of 
gebruiker van gronden grenzend aan oppervlaktewater. 
In 1996 is een uniform beleid inzake slotenbeheer vastgesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat de 
gemeente Haaren de sloot maait en het vrijkomende slootmaaisel bij de aangelande deponeert. 
Nadien zijn mutaties (binnen het vastgestelde beleid) gemaakt met diverse aangelanden uit voor de 
uitvoering van het slotenonderhoud. Tot 8 september jl. is er de gelegenheid geweest om nadere 
afspraken te maken. Deze zijn verwerkt op tekeningen wat de basis is voor de aannemer om het 
slootonderhoud uit te voeren.  
 
Als er met de vorige aannemer rechtstreeks afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn deze niet 
overgenomen op de huidige werktekeningen. 
 
Mochten er onduidelijkheden of vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met de gemeente. 
Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer (0411) 62 72 82. 
 
Om tijdens de werkzaamheden schade aan drainage- en regenwaterafvoeren te voorkomen, moeten 
de eigenaren hiervan deze in het werk duidelijk aangeven. 
 
 
 
MILITAIRE OEFENING IN GEMEENTE HAAREN 27 T/M 30 NOVEMBER 
 
Er wordt een militaire oefening gehouden in de omgeving van de gemeente Haaren. Het betreft een 
oefening in het kader van de opleiding tot Genist bij de Koninklijke Landmacht. 
 
Dit betekent dat de militairen zich met 4 militaire wielvoertuigen verplaatsen over openbare wegen en 
paden in de omgeving. 
 
Aan deze oefening nemen 14 personen deel. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie. 
 
De oefenende troepen staan onder leiding van 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 
 
 

mailto:JVDclaims@mindef.nl


 
 
 

 
KLEINE TENTOONSTELLING IN DE HAL VAN HET GEMEENTEHUIS 

 
Vanaf heden tot 10 januari 2018 ziet u in de vitrine een mooie fotoselectie van gerechten,  

gemaakt door een hobby-kok. 
. 
 

Wij nodigen u van harte uit om deze te komen bekijken. Loop gerust ‘ns binnen.  
 

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

 

 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! 
 
 
 

http://www.haaren.nl/


 


