
 
 
 
(PUBLICATIES dorp Haaren week 9 – 28 februari 2018) 

 

 
 
21 MAART VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD EN RAADGEVEND REFERENDUM 

 
Bezorging stempassen 

U ontvangt deze week één of twee stempassen. De meeste inwoners mogen stemmen voor zowel 
een nieuwe gemeenteraad als voor het raadgevend referendum over de wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten (WIV). Een aantal inwoners (personen, die geen Nederlandse nationaliteit hebben, 
maar wel in onze gemeente wonen) stemmen alleen voor de gemeenteraad.  
Bij de stempassen zit een uitgebreide bijlage met informatie over het stemmen zelf. Lees deze goed 
door. 
 
Bezorging Kandidatenlijst 

Daarnaast worden op 8 maart ook de kandidatenlijsten huis-aan-huis bezorgd. Hierop kunt u per 
politieke partij  zien op welke personen u kunt stemmen. 
 
STEMPASSEN NIET BEZORGD? VERVANGENDE PAS NODIG?  

Heeft u geen stempas(sen) ontvangen, dan kunt u (een) vervangende stempas(sen) aanvragen: 

 Dit kan schriftelijk  tot  16 maart. U krijgt uw vervangende stempas thuisgestuurd. Het 
aanvraagformulier voor een vervangende stempas vindt u op onze website: www.haaren.nl/ 
Verkiezingen; 

 U kunt dat ook persoonlijk aanvragen bij de Gemeentewinkel. Dit kan tot 20 maart, 12.00 uur. 
Hierbij moet u zich identificeren. U moet in dat geval een geldig identiteitsdocument tonen: dat 
mag dus niet verlopen zijn! U krijgt uw vervangende stempas meteen mee. Maak hiervoor 
altijd een afspraak! 

 
We houden u graag op de hoogte over relevante onderwerpen zoals de verkiezingen 
Op www.haaren.nl/verkiezingen vindt u ook alle informatie bij elkaar. 
 

 

 
 
AANSLAG GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2018 
 

Rond 28 februari ontvangen de meeste huishoudens en bedrijven weer de jaarlijkse WOZ-beschikking 
en/of aanslag.  
 
In het bijzonder wordt erop gewezen dat de WOZ-beschikking/aanslag OZB niet meer op één biljet 
wordt vermeld met de afvalstoffenheffing/rioolheffing. Deze worden op twee biljetten vermeld en ieder 
in een aparte envelop verstuurd. 
 

De gegevens van de WOZ-beschikking en de aanslag kunt u raadplegen via de Digitale Belasting-
balie. Ga hiervoor naar https://belastingbalie.haaren.nl/. 
Let op, alleen als de aanslag op uw naam staat kunt u de gegevens inzien. Via de Digitale 
Belastingbalie kunt u  

 de WOZ-beschikking en de aanslag(en) raadplegen 

 uw betalingen volgen 

 zich aan- of afmelden voor automatische incasso 

http://www.haaren.nl/verkiezingen
https://belastingbalie.haaren.nl/


 uw rekeningnummer wijzigen 

 zien of uw aanslag is aangepast (bijvoorbeeld na een bezwaarschrift) 

 het taxatieverslag van uw woning inzien 

 inzien hoe vaak u de kliko’s heeft laten ledigen 

 bezwaar maken  
 
Inloggen met DigiD 

U kunt alleen van de Digitale Belastingbalie gebruik maken als u beschikt over een DigiD. Heeft u nog 
geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.digid.nl/.  
Bedrijven kunnen helaas geen gebruik maken van de Digitale Belastingbalie. 
 
Kwijtschelding 
Het is niet mogelijk om digitaal kwijtschelding aan te vragen. Hiervoor kunt u wel een formulier 
downloaden via www.haaren.nl/kwijtschelding.  
 
Nieuwe WOZ-waarde in 2018 

De Wet WOZ schrijft voor dat gemeenten ieder jaar een nieuwe waarde vaststellen voor alle panden 
in de gemeente. De nieuwe WOZ-waarde op het aanslagbiljet geldt dus alleen voor 2018. Bij de 
waardebepaling is uitgegaan van het bedrag dat een pand zou kunnen opbrengen als het op de 
waardepeildatum 1 januari 2017 verkocht zou worden. Wel hebben we rekening gehouden met 
eventuele wijzigingen aan het pand tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018. Heeft u afgelopen jaar 
bijvoorbeeld verbouwd? Dan zijn we uitgegaan van de staat van het pand op 1 januari 2018. 
 
Belastingaangifte 2017 

Voor uw belastingaangifte over 2017 heeft u de WOZ-waarde 2017 nodig. Deze heeft u vorig jaar 
ontvangen. U kunt de waarde ook raadplegen via de Digitale Belastingbalie  of via 
www.wozwaardeloket.nl/.  
 
Afvalstoffenheffing en rioolheffing 
De aanslag die u in 2018 ontvangt, heeft betrekking op de afvalstoffenheffing en rioolheffing over 
2017. Voor afvalstoffenheffing brengen we naast een vast bedrag ook een bedrag in rekening voor het 
aantal keer dat u de kliko’s heeft laten ledigen in 2017. In 2019 volgt dan weer de afrekening van het 
aantal ledigingen in 2018. De ledigingsgegevens kunnen geraadpleegd worden via de Digitale 
Belastingbalie. Als u geen eigen containers heeft berekenen wij alleen een vast bedrag (dit geldt 
doorgaans voor hoogbouw).  
 
Meer informatie 

Meer informatie over de gemeentelijke belastingen vindt u in de toelichting die u bij de aanslag 
aantreft. Verder verwijzen wij u naar www.haaren.nl/belastingen.  
 
Nog vragen? 

Als u nog vragen heeft kunt u bellen met (0411) 65 59 00. Een e-mail sturen kan ook via 
belastingen@haaren.nl. 

 
 

 
MILITAIRE OEFENING 1 EN 2 MAART 
 

Op 1 en 2 maart is er een militaire oefening in de omgeving van de gemeente Haaren.  
 
Vragen, klachten of schade? 
Als u hierover vragen of klachten heeft, of als er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit 
melden. Noteer 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 

http://www.digid.nl/
http://www.haaren.nl/
http://www.wozwaardeloket.nl/
http://www.haaren.nl/belastingen
mailto:belastingen@haaren.nl
mailto:JVDclaims@mindef.nl


 

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

 

 Donderdag 1 maart: raadsvergadering.  
Aanvang 20.00 in het gemeentehuis. Kijk voor meer informatie op de raadspagina en op 
www.haaren.nl bij de Vergaderkalender, te vinden onder “bestuur en organisatie”. 

 Vrijdag 2 maart: verkiezingsdebat. 
Aanvang 20.00 uur, Den Domp in Haaren. De gemeente is in deze geen organisator. 

 Donderdag 8 maart: nostalgische middag. 
Van 14-16.30 uur in het HelvoirThuis. 

 Zondag 18 maart: verkiezingsdebat. 
Aanvang 14.00 uur, Den Domp in Haaren. De gemeente is in deze geen organisator. 

 Woensdag 21 maart: gemeenteraadsverkiezing en raadgevend referendum Wiv. 
Stembureaus in Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt. Openingstijden: 07.30-21.00 uur. 

 Zaterdag 24 maart: landelijke zwerfvuildag.  
Van 10.00-12.00 uur. Verzamelen: begin Heiweg. Aanmelden voor 19 maart bij Ad van Opstal 
via 06 – 18162871 of ajmvanopstal@gmail.com 
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