
 
 
(PUBLICATIES dorp Haaren week 4 – 18 januari 2018) 
 
ADRESONDERZOEKEN IN GEMEENTE HAAREN 
 
Als gemeente vinden wij het belangrijk dat onze Basis Registratie Personen, waar alle gegevens van 
onze inwoners in  staan, op orde is. Dan is het ook belangrijk, dat iedereen op het juiste adres staat 
ingeschreven, waar hij of zij daadwerkelijk woont. Dit is helaas niet altijd het geval. 
 
Het kan uiteraard zijn, dat u per ongeluk bent vergeten, na een drukke verhuizing, uw nieuwe 
woonadres door te geven. Maar helaas maken we ook mee, dat het bewust ‘vergeten’ wordt, om 
allerlei redenen. Wij ontvangen hierover signalen uit allerlei hoeken. Vanuit de Landelijke Aanpak 
Adreskwaliteit (LAA), door eigen selecties uit onze basisregistraties en door veldwerk van onze 
toezichthouders. 
 
Maar uw hulp als inwoner is ook belangrijk, om dit beter op orde te krijgen. 
 
Vergeten uw verhuizing door te geven? 
Doe dit alsnog, op korte termijn. Dit kan via een digitaal formulier op onze website: 
www.haaren.nl/verhuizen.  
U kunt uw verhuizing ook doorgeven aan de balie van de Gemeentewinkel. U maakt hiervoor wel een 
eerst een afspraak. 
 
Staat uw woning leeg? 
Geef dit dan inclusief reden door aan de gemeente. 
 
Merkt u iets in uw omgeving? 
Denkt u dat er iemand op uw adres staat ingeschreven die er niet woont? Vraag dan om een 
adresonderzoek. Zo’n onderzoek duurt wel enige tijd. Na afronding krijgt u bericht over het resultaat. 

Adresonderzoek op uw adres 
Als de gemeente vermoedt dat u onjuist ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP), 
kan een adresonderzoek worden gestart. Bij een onderzoek naar uw inschrijving probeert de 
gemeente op verschillende manieren met u in contact te komen (post, telefoon, e-mail). U krijgt dan 
de gelegenheid ons meer informatie te verschaffen. Als de informatie onvoldoende blijkt te zijn, dan 
krijgt u de gelegenheid om de informatie aan te vullen. De gemeente kan bewijsstukken vragen om 
vast te stellen op welk adres u écht woont. 

Ook kan het zijn dat op uw woonadres, of het adres waar u zegt te wonen, een toezichthouder aan de 
deur komt, die u om informatie vraagt en de situatie ter plekke beoordeelt. Dit zetten we in de 
toekomst intensiever in. Een toezichthouder kan zich altijd legitimeren, dat hij namens gemeente 
Haaren komt. 

Bent u vertrokken, onbekend waarheen? 
Woont u niet meer op het adres, waarop u bij ons ingeschreven staat en kunnen wij niet achterhalen  
wat uw juiste adres is, dan moeten wij u na uitgebreid onderzoek uitschrijven: vertrokken onbekend 
waarheen. Dit heeft gevolgen voor eventuele toeslagen waar u recht op heeft. 

Meld uw verhuizing aan gemeente Haaren 
Het is verplicht te melden, waar u woont. U moet ingeschreven staan op het adres waar u 
daadwerkelijk woont en u bent verplicht om de gemeente daarover te informeren. Ook bij een tijdelijk 

http://www.haaren.nl/verhuizen


verblijf (vier maanden of langer) moet u uw verhuizing doorgeven. Bijvoorbeeld bij  opname 
verpleeghuis,  revalidatie, tijdelijke overbrugging i.v.m. een andere verhuizing of gevangenisstraf. 

Meer informatie over adresonderzoek vind u ook op onze website: www.haaren.nl/adresonderzoek. 

Laten we er samen verantwoordelijk voor zijn. Kunnen we op u rekenen? 

 
CURSUS GEZONDE TAAL 
 
Taal en gezondheid zijn met elkaar verbonden. Zonder taal is het naar de huisarts gaan, het begrijpen 
van de bijsluiter of het doen van gezonde boodschappen bijvoorbeeld erg lastig. Gezonde Taal 
combineert taalles met informatie over gezondheid, ziekte en zorg. Verschillende thema’s worden 
besproken, zoals: ‘gezonde voeding’, ‘een bezoek aan de huisarts’, ‘diabetes’ en ‘gezonde leefstijl’ en 
‘tandverzorging’.   
 
Door de cursus Gezonde Taal verbetert u uw Nederlands. Ook krijgt u meer informatie over het thema 
gezondheid. Neem voor meer informatie contact op met cursusleider Laury Schellekens via 
lau.schellekens@kw1c.nl of 073 62 49 556.  
 
Wanneer: start 21 februari 
Aanmelden: voor 9 februari 
Hoe vaak: 10 lessen 
Waar: Den Domp, Kerkstraat 26 in Haaren 
 
 
 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 21 MAART 2018 
 

 
 
De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn begonnen.  
Wij zullen u de komende tijd op de hoogte houden van voor u belangrijke momenten en informatie. 
 
Kandidaatstelling 
Op 5 februari vindt de kandidaatstelling voor de verkiezingen plaats. 
Op deze dag moeten de politieke partijen hun kandidaatslijsten inleveren bij de Gemeentewinkel van 
gemeente Haaren. Dit kan tot uiterlijk 17.00 uur. 
 
Openbare zitting Hoofdstembureau 
Op vrijdag 9 februari vindt om 10.00 uur de openbare zitting van het hoofdstembureau plaats. Dan 
beslist het hoofdstembureau over de geldigheid van de kandidaatslijsten, het handhaven van de 
daarop voorkomende kandidaten en het handhaven van de boven de lijsten geplaatste aanduidingen 
van politieke groeperingen. In deze zitting nummeren we ook de kandidaatslijsten, waarna we de 
toegekende lijstnummers openbaar maken. De zitting vindt plaats in het gemeentehuis van Haaren. 
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SUBSIDIE SLOOP VRIJKOMENDE AGRARISCHE BEBOUWING 
 
Burgemeester en wethouders hebben op 19 december 2017 besloten de beleidsregels voor sloop van 
vrijkomende agrarische bebouwing vast te stellen. Om sloop aantrekkelijker te maken stelt de 
gemeente  subsidie beschikbaar. 
 
Wat betekent dit concreet? 
Bent u agrariër of woont u op een voormalig agrarische bedrijfslocatie en heeft u de wens gebouwen 
te slopen, dan kunt u in aanmerking komen voor een sloopsubsidie. De gemeente stelt € 20,-- per 
vierkante meter voor sloop beschikbaar. Wilt u precies weten welke voorwaarden  gelden, bezoek dan 
de gemeentelijke website of  neem contact op met de medewerkers van de gemeentewinkel, zij 
adviseren u graag.  
  
De subsidieregeling sloop vrijkomende agrarische bebouwing en het subsidieaanvraagformulier  kunt 
u online vinden op www.haaren.nl (zoekterm: “sloopsubsidie’). Op deze site kunt u online ook een 
afspraak maken met de gemeentewinkel. U kunt ook bellen met  (0411) 62 72 82. 

 
 

DUURZAAMHEIDSLENING GEMEENTE HAAREN 

De gemeenteraad van Haaren heeft op 21 december 2017 de verordening Stimuleringslening 
Duurzaamheid Haaren 2017 vastgesteld. Op basis van deze verordening kunt u een 
duurzaamheidslening aanvragen. 

Met de Duurzaamheidslening kunt u bij gemeente Haaren geld lenen om uw woning energiezuinig te 
maken. U moet dan beschikken over een bestaande woning in de gemeente Haaren die u permanent 
gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan energiebesparende maatregelen zoals een zuinige 
verwarmingsinstallatie, gevel-, dak-, vloerisolatie en HR++ glas.  

Inhoud duurzaamheidslening 

 de hoogte van de lening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,-. 

 de lening wordt verstrekt op basis van jaarannuïteiten. 

 looptijd van 10 jaar tot een bedrag van € 7.500,- en een looptijd van 15 jaar voor grotere bedragen. 

 de rente is 2%. 

 de lening wordt onderhands verstrekt. 

 de lening wordt alleen verstrekt na positieve financiële krediettoets. 
  
In aanmerking komen voor de duurzaamheidslening 
De volgende maatregelen komen in aanmerking voor de duurzaamheidslening: 

 Warmtepomp 

 Zonnepanelen 

 Zonneboiler  

 Spouwmuurisolatie  

 Gevelisolatie  

 Dakisolatie  

 Vloerisolatie  

 Isolatie massieve muur  

 Raamisolatie  

 Warmteterugwinning 

 Maatwerkadvies 
 
Aanvragen 
U kunt een aanvraag voor een stimuleringslening online invullen op www.haaren.nl/duurzaamwonen. 
U moet hierbij opgeven: 
1. de te treffen duurzaamheidsmaatregelen; 
2. de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen en een financiële 

onderbouwing van deze opgave op basis van offertes; 
3. gegevens waaruit blijkt in hoeverre de duurzaamheidsmaatregelen ervoor zorgen dat het 

energielabel van de woning verbetert; 
4. een planning van de uitvoering van de werkzaamheden. 

http://www.haaren.nl/
http://www.haaren.nl/duurzaamwonen


 

 
 
SUBSIDIE ENERGIE PRESTATIE ADVIES 
 
De gemeenteraad van Haaren heeft op 21 december 2017 de Verordening EPA Maatwerkadvies en 
energielabel vastgesteld. Op basis van deze verordening kunt u een energiesubsidie verkrijgen. 
 
Met deze subsidie krijgt u een vergoeding voor de kosten die u heeft gemaakt voor het energielabel 
en voor het rapport Energie Prestatie Advies (EPA). Het rapport moet opgesteld zijn na 1 januari 2018 
en uiterlijk 31 december 2018. 
 
Met een EPA advies krijgt u een helder inzicht in de energieprestatie van uw eigen woning en in de 
mogelijk te nemen energiebesparende maatregelen. Met het Energielabel vergelijkt u uw woning met 
andere soortgelijke woningen. 
 
Voor het rapport en voor het energielabel kunnen particuliere woningbezitters een bijdrage ontvangen 
van maximaal € 200,-.  
 
Het EPA rapport maatwerkadvies is een verdieping van het energielabel. Het energielabel is een 
verplichting bij de verkoop of verhuur van een woning. Het EPA maatwerkadvies is dit niet.  
 
Het EPA rapport geeft een helder overzicht van de 

 huidige staat van de woning (bouwjaar, maten, bestaande isolatiemaatregelen, huidige 
warmwater- en verwarmingsinstallaties); 

 huidig energieverbruik, uitgedrukt in een energie-index (EI), dit is te gebruiken om de woning te 
vergelijken met andere woningen van een soortgelijk type; 

 huidige energieverbruik; 

 voorgestelde energiemaatregelen; 

 toekomstig energieverbruik; 

 te verwachten comfort- en klimaatverbeteringen; 

 investeringen en terugverdientijden per maatregel; 

 indien van toepassing, de mogelijkheden van fiscale aftrek; 

 prognose van te halen energielabel na toepassing maatregelen. 
 
Voorwaarden 
Om de bijdrage te ontvangen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen: 

 Indienen van een vastgesteld EPA rapport maatwerkadvies; 

 Indienen van een vastgesteld energielabel; 

 Factuur van de EPA-adviseur. 
 
Het maatwerkadvies en het energielabel moeten uitgevoerd zijn door een gecertificeerd bureau of 
persoon geregistreerd bij het KVINL. 
 
Voor een subsidie komt u in aanmerking als eigenaar van een in de gemeente Haaren gelegen 
woning. U moet minstens 50 procent eigenaar zijn van de woning. 
 
Het aanvraagformulier kunt u online invullen op www.haaren.nl/duurzaamwonen. 

 
 
 
SUBSIDIEREGELING GROEN BLAUW STIMULERINGSKADER  

 
Het Groen Blauw Stimuleringskader, ook wel STIKA genoemd, is een provinciale regeling waarmee 
particuliere grondeigenaren (agrariërs en burgers) gestimuleerd worden om nieuwe of bestaande 
landschapselementen te realiseren en te behouden. Hiervoor zijn vastgestelde vergoedingen voor 
aanleg, beheer en ondergrond (opbrengstenderving of grondwaardedaling) van toepassing. Qua 
elementen kunt u denken aan karakteristieke elementen van het cultuurlandschap zoals knotwilgen, 
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hagen en amfibieënpoelen. Daarnaast biedt de regeling ook mogelijkheden om wandelpaden te 
realiseren en bloemrijke (akker)randen aan te leggen. 
 
Door nieuwe landschapselementen aan te leggen, wordt het buitengebied niet alleen aantrekkelijker 
om er te wonen, te wer ken en te recreëren, maar biedt het ook meer ruimte aan typische soorten van 
het agrarisch cultuurlandschap, zoals patrijzen, kerk- en steenuilen, kikkers, talloze vlindersoorten, 
marterachtigen, bijen, hommels en (zang)vogels. 
 
Meer informatie over de STIKA regeling? 
Neem contact op met de STIKA veldcoördinator. In gemeente Haaren is dit Steven Haarbosch. U kunt 
hem bereiken via:  
Tel: 06-21223247 
Mail: steven@projectbureauorbis.nl 
 

  
 
 
 
 
KLEINE TENTOONSTELLING IN DE VITRINEKAST IN HET GEMEENTEHUIS 
 
Vanaf heden tot eind februari vindt u in de vitrinekast in de hal een diversiteit aan kunstwerken van 
keramiek, gemaakt door Femke van Nistelrooij. Ze is trots op haar werk en vindt rust in haar manier 
van werken met klei. Of dit nu een schaal, een vaasje of een urn in de vorm van een steen is.  
Wij nodigen u van harte uit om te komen kijken. Loop gerust ‘ns binnen.  

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

 Donderdag 25 januari: raadsvergadering 
Aanvang 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Kijk voor meer informatie op de 
raadspagina en op www.haaren.nl bij de Vergaderkalender, te vinden onder “bestuur en 
organisatie” 
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 Vrijdag 9 februari: Openbare zitting Hoofdstembureau 
Aanvang: 10.00 uur, in de B&W-kamer van het gemeentehuis. 

 Woensdag 21 februari: start cursus Gezonde Taal 
             Den Domp, Kerkstraat 26, Haaren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laury  
             Schellekens lau.schellekens@kw1c.nl of 073 62 49 556.  
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