
 
 
(PUBLICATIES dorp Haaren week 50 – 13 december 2017) 
 

 
 
NIEUWJAARSRECEPTIE 2018 
 
Zondag 7 januari 2018, tussen 11.30 en 13.00 uur 
 
 
 
Beste inwoners van de gemeente Haaren, 
 
Op zondag 7 januari vindt in het 
gemeentehuis van Haaren de 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente plaats. 
Deze bijeenkomst biedt onze inwoners ieder 
jaar de gelegenheid om elkaar het beste toe 
te wensen.  
 
We nodigen alle inwoners van harte uit voor 
deze ontmoeting. 
 
Jeannette Zwijnenburg – van Vliet 
Burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
VEEHOUDERIJ EN GEZONDHEID OMWONENDEN 
 
In Noord-Brabant wonen veel mensen in de buurt van één of meer veehouderijen. Is dat ongezond? 
Het RIVM onderzocht de gezondheid van omwonenden van veehouderijen. In 2016 verscheen een 
rapport en in 2017 volgde een tweede. De conclusies kunt u lezen onder nieuwberichten op 
www.haaren.nl 
 
 
 
 
BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE FIETSPADEN 
 
De gemeente onderhoud een breed scala aan fietspaden. In deze publicatie beschrijven wij hoe het 
onderhoud aan de fietspaden is geregeld en welke acties wij de komende tijd oppakken. 
 
Fietspaden van beton 
In 2009 is circa 22 kilometer aan bestaande fietspaden vervangen door betonnen fietspaden. Het 
betreft hier de fietspaden langs de Witvensedijk, Nieuwkuikseweg, Helvoirtsestraat, Molenstraat, 
Helvoirtseweg en de Loonsebaan. In 2013 is dit netwerk uitgebreid met een geheel nieuw vrijliggend 

http://www.haaren.nl/


fietspad tussen Esch en de A2. Het herstel van verzakkingen en eventueel scheurvorming van de 
betonplaten, wordt jaarlijks uitgevoerd.  
 
Fietspaden van asfalt 
Deze fietspaden hebben plaatselijk last van opdrukkende wortels én afbrokkelende randen. Hierdoor 
ontstaat een hobbelig fietspad wat het comfort en de fietsveiligheid nadelig beïnvloed. Het onderhoud 
van deze fietspaden wordt opgepakt op het moment dat asfalteringswerkzaamheden zijn ingepland. 
Dit vindt normaliter twee keer per jaar plaats.  
 
Fietspaden met trottoirtegels 
De gemeente beheert fietspaden die met trottoirtegels zijn aangelegd. Het onderhoud hiervan vindt 
plaats door de gemeente en bestaat uit het herstellen van plaatselijke verzakkingen. 
 

 
 
Wat is in 2017 gerealiseerd én wat staat voor 2018 in de planning? 
1. Op de wegen Eind, Driehoekweg en recentelijk op de Roonsestraat te Haaren, zijn rode 

fietssuggestiestroken aangelegd.  
2. De vrij liggende fietspaden, die de dorpen met elkaar verbinden, maken onderdeel uit van de 

gemeentelijke gladheidbestrijding. 
3. De veegmachine wordt frequent ingezet op fietspaden die visueel smaller ogen doordat 

beplanting/zand de fietspaden dreigen te overwoekeren. 
4. Het fietspad door het bos bij de Oude Bosschebaan wordt circa 50 cm verbreed. 
5. Het vrijliggend fietspad met trottoirtegels nabij  industrieterrein ‘t Hopveld te Haaren 

(Helvoirtseweg) wordt vervangen door een fietspad van beton. 
 

Door continue aandacht te geven aan de fietspaden binnen onze gemeente, wordt een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de verkeersveiligheid van deze kwetsbare groep verkeerdeelnemers.  
 
 
WIJZIGINGEN AFVALINZAMELING IN HET NIEUWE JAAR 
 
Vanaf 2018 gaat de gemeente de afvalinzameling van het restafval, het GFT en het plastic 
verpakkingsmateriaal anders organiseren. De focus van de afvalinzameling komt te liggen op het 
verhogen én het uitbreiden van de service voor recyclebare afvalstromen.  
 

 GFT (Groente, Fruit en Tuinafval) 
o Het aanbieden van deze container is gratis en kan 1 maal per 2 weken plaatsvinden. 
o In januari en februari, halen we geen GFT meer aan huis op.  
o De milieustraat en de groenpunten blijven voor uw tuinafval open. 

 Restafval 
o Het aanbieden van de grijze restafvalcontainer kan 1 maal per 4 weken.  



o Indien een gezin, ondanks een betere scheiding, niet uitkomt met een 
inzamelfrequentie van 1 x per 4 weken, dat is het mogelijk om een andere formaat  
restafvalcontainer aan te vragen. U dient dat de Afvalstoffendienst te benaderen.  

 Dakleer en Bitumen 
o Op de milieustraat kunt u Dakleer-Bitumen inleveren. Dit materiaal kunt u gratis 

aanbieden mits dit geen verontreinigen zoals zand, grind en hout bevat. 
 
De inzameling van het PMD-afval (Plastic, Metaal en Drankkartons) verloopt goed. Als bewoner 
kunt u het waarderen dat deze afvalstroom 1 maal per 2 weken wordt opgehaald. Daarnaast zijn de 
speciale transparante ‘Plastic Hero’ zakken gratis te verkrijgen.  

 
 
 
 
WIJZIGINGEN INZAMELDAGEN 2018 
 
Doordat meerdere wijzigingen in de afvalinzameling worden doorgevoerd, veranderen de 
inzameldagen. Via de Afvalstoffendienst.nl App wordt u geïnformeerd over deze wijzigingen.  
 

 
 
De Afvalstoffendienst.nl App is de manier om de inzameldagen van uw afval in te zien. Wilt u toch een 
papieren afvalkalender? Er zijn twee manieren waarop u in het bezit kunt komen van de afvalkalender:   
 
1. Afvalkalender zelf uitprinten. Ga naar www.afvalstoffendienst.nl en ga naar ‘afvalkalender’. Vul 

uw gegevens in en ontvang uw persoonlijke kalender als pdf.  

2. Afvalkalender opvragen. Bel de Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch via (073) 615 65 00, 

iedere werkdag van 7.30 tot 17.00 uur bereikbaar. Zij noteren uw gegevens en printen een 

kalender voor u uit.  

CONTAINERWISSELINGEN 

Inwoners die een ander formaat afvalcontainer willen ontvangen, kunnen dit direct bij de 

Afvalstoffendienst aangeven via telefoonnummer 073 – 615 65 06. De container wordt dan gratis 

gewisseld. In verband met leveringstijden van de afvalcontainers, dient u rekening te houden met een 

langere periode totdat de wisseling plaatsvindt. De containerwisselingen zullen omstreeks eind 

februari 2018 plaatsvinden. Wij vragen hiervoor uw begrip.  

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

 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 

 Donderdag 21 december: raadsvergadering 

http://www.afvalstoffendienst.nl/


Aanvang 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuisKijk voor meer informatie op de 
raadspagina en op www.haaren.nl bij de Vergaderkalender, te vinden onder “bestuur en 
organisatie” 

 Zondag 7 januari 2017, tussen 11.30 en 13.00 uur,  nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners in 
het gemeentehuis. 

 
 
 
 


