
 
 

 
 
PUBLICATIES dorp Haaren week 48 – 29 november 2017 
 
 

LAADPUNTEN VOOR DUURZAAM RIJDEN 
Het aantal elektrische auto´s in Nederland stijgt hard. En dat is positief, want elektrisch rijden is 
duurzamer dan rijden op benzine of diesel. Daarom plaatst de combinatie Nuon - Heijmans 2500 
nieuwe laadpunten in de provincies Brabant en Limburg. Alle laadpunten worden voorzien van 100% 
windenergie uit één van Nuons windparken in Nederland. Door elektrisch te rijden draagt u bij aan een 
schonere en stillere omgeving. Helaas heeft niet iedereen plaats voor een laadpaal bij zijn/haar huis. 
Daarom kunnen inwoners én bedrijven nu een aanvraag indienen voor het plaatsen van een laadpaal 
in de openbare ruimte van gemeente Haaren.  
 
Hoe kunt u een laadpunt aanvragen? 
Een aanvraag indienen voor een laadpaal doet u via www.haaren.nl/laadpalen. Om de laadpunten te 
gebruiken hebt u ook een laadpas nodig, deze is gratis aan te vragen. Met de laadpas laadt u voor € 
0,22 per kilowattuur op de laadpunten van Nuon-Heijmans in Brabant en Limburg. 

 
 

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! 

 
 
 
 
 

 
 
 

AFVALINZAMELING 
 
 
WAT IS PMD-AFVAL? 
 
Naast het plastic verpakkingsmateriaal, mag u ook de verpakkingsmaterialen metalen (blikjes) en 
drankkartons in dezelfde zak aanbieden. We spreken hier over PMD-afval. Wat mag in de PMD-zak? 



 
 
Plastic verpakkingsmateriaal 

 (knijp)flessen voor wasmiddel, shampoo, sauzen 

 tubes zoals van tandpasta 

 verpakkingen van kaas, vlees, vis, margarine 

 bekers zoals voor yoghurt, vla, ijs 

 bakjes zoals voor salade, groente, fruit 

 zakken zoals voor pasta, rijst, brood, snoepgoed 

 PET-flessen 

 plastic folie, tasjes en zakjes 

 blisterverpakkingen zoals voor tandenborstels 
 
Metalen verpakkingen / blikjes 

 blikjes voor drank, soep, groenten 

 stalen siroopflessen 

 metalen tubes, doppen, kroonkurken 

 aluminium schaaltjes  
 
Drankkartons 

 Drankverpakkingen zoals voor vruchtensappen, water, zuivel 

 Kartonnen pakken zoals voor soep, pastasaus 

 Drinkpakjes voor kinderen 
 
Voor alle verpakkingsmaterialen geldt dat ze zo schoon mogelijk moeten zijn.  
 
 
 
WIJZIGINGEN INZAMELDAGEN VERPAKKINGSMATERIALEN 
 
Doordat we PMD-afval om de week ophalen, zijn de inzameldagen sinds oktober gewijzigd. Via de 
Afvalstoffendienst.nl App wordt u automatisch geïnformeerd over deze wijzigingen.  
 

 
 
Let op: veel mensen raadplegen nog de verouderde App van de Afvalwijzer.  Beide apps bestonden 
al langer naast elkaar en zijn beiden succesvol. Echter, de Afvalstoffendienst.nl app kent technisch 
meer mogelijkheden. Daarom is besloten om vanaf 1 oktober 2017 alleen met de Afvalstoffendienst.nl 
app verder te gaan. Vanaf nu staat er geen actuele informatie meer in de ‘Afvalwijzer’. Check daarom 
of u de App van de afvalstoffendienst.nl hanteert. 
 
 
 
 



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


