
 
 
(PUBLICATIES dorp Haaren week 5 – 25 januari 2018) 
 

 
 
AANWIJZING ONBEZOLDIGD AMBTENAAR en TOEZICHTHOUDER 

 
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Haaren, voor zover het ieders 
bevoegdheid betreft, maken bekend dat: 

 

van Berkel Frank F.C.M. 1 januari 1954 

van den Bersselaar Hans J.T.J.M. 2 februari 1954 

Corba Ronald R.P.J. 28 mei 1956 

Haanappel Ruud R. 9 juni 1957 

Jansen Arno A. 31 mei 1955 

Kraak Fred F.U. 30 december 1954 

Otten Jos J.P.P.M. 19 juni 1956 

Oude Wolbers Remon R.G. 4 april 1959 

Theunissen Frans F.G.M. 22 november 1951 

Thijssen Dick D. 3 december 1954 
 

1. zijn aangewezen als onbezoldigd ambtenaar en toezichthouder belast met het houden van 
toezicht op naleving van het bepaalde krachtens de omgevings-, bouw-, ruimtelijke-, 
milieuregelgeving en de regelgeving van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): 
bij besluit van 11 januari 2018. 

2.   de toezichthouder zich op verzoek kan legitimeren; 
3.   de toezichthouder, op basis van Afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht, de volgende 
bevoegdheden heeft: 

 zonder toestemming van de bewoner elke plaats te betreden, behalve de woning; 

 zakelijke gegevens in te zien en te kopiëren; 

 zaken te onderzoeken en daarvan monsters te nemen; 

 voertuigen te onderzoeken; 
4.   iedereen verplicht is aan een toezichthouder binnen de door hem/haar gestelde redelijke termijn 
alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn/haar 
bevoegdheden. 
 

 
 
AANGIFTE VAN GEBOORTE- EN OVERLIJDEN MET CARNAVAL GEWIJZIGD 
 
Met carnaval is het gemeentehuis gesloten. Uitzondering hierop is de aangifte van geboorte of 
overlijden. 
 
Voor het doen van aangifte van geboorte: 

 Is uw kind geboren op woensdag 7 februari of donderdag 8 februari? Maak dan een afspraak 
voor vrijdagmorgen 9 februari via www.haaren.nl of telefonisch via (0411) 62 72 82. 

http://www.haaren.nl/


 Is uw kind geboren op vrijdag 9,  zaterdag 10 of zondag 11 februari? U kunt dinsdag 13 
februari tussen 9.00 en 10.00 bellen uur naar het volgende mobiele telefoonnummer van onze 
gemeente: 06-29 49 58 00. Wij maken dan met u een afspraak voor de aangifte.  

 Is uw kind geboren op maandag 12 of dinsdag 13 februari? Maak dan een afspraak via onze 
website voor woensdag 14 februari of bel ons op woensdagochtend. We zorgen dat u 
diezelfde dag nog aangifte kunt doen. 

 
Voor het doen van aangifte van overlijden: 

 In het geval van overlijden tussen vrijdag 9 februari en woensdag 14 februari kunt u tijdens de 
carnavalsdagen een afspraak maken via www.haaren.nl om aangifte te doen. U kunt ook 
vanaf woensdag 14 februari  telefonisch contact met ons opnemen via (0411) 62 72 82 om 
een afspraak te maken voor aangifte. 

 
Wij wensen iedereen een fijne carnaval toe! 
 

 
 
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 

http://www.haaren.nl/
mailto:lau.schellekens@kw1c.nl


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. 
 

 
 
KLEINE TENTOONSTELLING IN DE VITRINEKAST IN HET GEMEENTEHUIS 
 
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 
 

 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.  

 Vrijdag 9 februari: Openbare zitting Hoofdstembureau 
Aanvang: 10.00 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

mailto:lau.schellekens@kw1c.nl

