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GEMEENTEHUIS HAAREN: OOK TIJDENS DE VERKIEZINGEN ONTMOETINGSPLEK! 
 
Tijdens eerdere verkiezingsdagen maakte u graag gebruik van de verlengde openingstijden van de 
verschillende balies in het gemeentehuis.  
 
Daarom zijn ook bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen en referendum Wiv:  

 
 
 
 
 

ALLE BALIES OP 21 MAART OPEN VAN 8.00 TOT 19.00 UUR 
 
 
Dit betekent vaak een gezellige drukte in het gemeentehuis, waar 
inwoners elkaar tegenkomen en bekenden elkaar ontmoeten. Tijdens de 

openingstijden van de stembureaus in het gemeentehuis en dus de balies trakteren we u daarbij 
graag op een kopje koffie! 
 
Zijn alle balies geopend? 
Ja, u kunt voor alles terecht. Het maakt niet uit met welke vraag of voor welk product. Zo kunt u: 
·         een paspoort aanvragen; 
·         een uittreksel van de burgerlijke stand halen; 
·         informatie vragen over  uw bouwplan;        
·         een bestemmingsplan of bouwplan raadplegen; 
 
U moet wel eerst een afspraak maken. Dit kan via ‘www.haaren.nl > een afspraak maken’ of u belt 
met onze Gemeentewinkel (0411) 62 72 82. 
 
 
Presentaties in de hal 
 
Ook dit jaar willen we aandacht schenken aan bepaalde projecten binnen onze gemeente. Zoals 
bijvoorbeeld onze meldingsapp Fixi: hoe geeft u nog eenvoudiger uw melding door aan de gemeente? 
 
 

Stemmen kan overal 
Inwoners van onze gemeente kunnen in elk stembureau stemmen. Als inwoner van Esch, 
Biezenmortel en Helvoirt kunt u er ook voor kiezen om in het gemeentehuis in Haaren te 

http://www.haaren.nl/


stemmen. U kunt dan meteen gebruik maken van de openstelling van alle balies en onder het genot 
van een kopje koffie de presentaties bekijken. 
 
 
Presentatie verkiezingsuitslag 
 
U bent ook van harte welkom om na 21.00 uur aanwezig te zijn bij de presentatie van de 
verkiezingsuitslag. Dit vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. 
 
 
TOT ZIENS OP 21 MAART! 
 

 
 
EXPOSITIES IN HET GEMEENTEHUIS 
 
Tot eind maart vindt u in de vitrinekast in de hal van het gemeentehuis een kleine tentoonstelling van 
Femke van Nistelrooij. Haar tentoonstelling is een diversiteit aan kunstwerken van keramiek. Ze is 
trots op haar creaties en vindt ook 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. 
 
Verder zijn er tot half maart in onze hal kunstwerken te bewonderen van bewoners van het Buitenhuis 
in Esch. De bewoners en medewerkers zijn in contact gekomen met het gemeentehuis door 
Wethouder Eric van den Dungen. Elke maand gaat hij naar het Nieuwland in Esch om voor te lezen of 
een spel met de bewoners te doen. Het Buitenhuis is een locatie van Zorggroep Elde waar mensen 
met dementie verblijven. Zij zijn ervan overtuigd dat als mensen zo veel als mogelijk kunnen blijven 
doen waar ze plezier aan beleven, er dan hele mooie dingen ontstaan. Deze tentoonstelling is daar 
een mooi voorbeeld van. Naast schilderijen zijn er ook werken te zien van keramiek en vilt.  
 
Wij nodigen u van harte uit om te komen kijken. Loop gerust ‘ns binnen. 
 

 
OPENING WATERONTDEKPLEK DE KIKKERTUIN OP BOOMFEESTDAG 
(gezamenlijk persbericht gemeente Haaren en waterschap De Dommel) 
 
Woensdag 14 maart is het eindelijk zover: alle leerlingen van basisschool Willibrordus in Esch openen 
De Kikkertuin. De Kikkertuin is de naam van de bijzondere, educatieve waterontdekplek die achter de 
school en dichtbij de Essche Stroom ligt. Deze plek maakt onderdeel uit van de aangelegde 
natuurzone langs de Essche Stroom. De opening wordt gecombineerd met de 61

e
 viering van de 

Nationale Boomfeestdag. De basisschoolkinderen uit Esch mogen zelf de aanplanting van De 
Kikkertuin verzorgen. Daarmee staat voor hen de gehele woensdagochtend in het teken van 
natuurontwikkeling en samenwerken. Als afsluiting geven watergraaf Peter Glas en wethouder Eric 
van den Dungen van de gemeente Haaren om 12.00 uur het officiële startsein, vanaf dan mag er in 
De Kikkertuin gespeeld én ontdekt worden. Iedereen is hierbij van harte welkom.  
 



 
 
De Kikkertuin 
Het grote stuk grasland achter de Willibrordusschool is een echt paradijsje geworden. Niet alleen voor 
kinderen, maar ook voor dieren en planten. De waterontdekplek bestaat uit twee delen; een deel dat 
voor publiek toegankelijk is en een deel dat echt alleen is bestemd voor ontwikkeling van natuur. De 
leerlingen van de school hebben bijgedragen aan het ontwerp van het speelgedeelte. Al in 2014 is 
hiermee gestart. Toen hebben de kinderen, van groep 1 tot groep 8 indrukwekkende maquettes 
gemaakt van hun ideale water- en natuurplek. Ook is de leerlingenraad een dagje mee op excursie 
geweest naar een natuurspeeltuin in Oisterwijk. Alle wensen en ideeën heeft Landschapsarchitect 
Kees Ykema vervolgens omgezet tot een definitief ontwerp. Dit ontwerp is gepresenteerd aan de 
school en de directe omwonenden. Het is enorm enthousiast ontvangen. Dankzij aannemer Jan van 
den Boomen ligt er nu een poel met een houten vlonder van waaraf de kinderen waterbeestjes 
kunnen scheppen. Zij hebben een uitkijkpunt van boomstammen, een speelboom en een waterpomp 
aangelegd. 
 
Prijsvraag 
De Kikkertuin  is de nieuwe naam van de waterontdekplek. De naam is bedacht door Séline Witlox. In 
mei 2016 schreef Waterschap De Dommel, samen met de gemeente Haaren, een prijsvraag uit voor 
alle leerlingen van de school. Met de vraag: verzin een nieuwe, mooie naam voor de waterontdekplek. 
De jury koos uit 85 inzendingen de naam die Séline had ingestuurd. Zij heeft daarmee een bijzondere 
prijs ontvangen en mag tijdens de opening op 14 maart het informatiebord onthullen.  
 
Boomfeestdag en opening De Kikkertuin 
Woensdag 14 maart is de Nationale Boomfeestdag. In de gemeente Haaren wordt dat in Esch 
gevierd. Bijzonder is dat alle leerlingen mee mogen helpen en dat zij hiermee zelf de laatste hand 
leggen aan de inrichting van De Kikkertuin. Naast het aanplanten zijn er verschillende workshops. Zo 
maken de kinderen een natuurwandeling en werken ze samen aan een wensboom, een groot 
insectenhotel en vogelhuisjes. Dit gebeurt in samenwerking met vrijwilligers zoals de 
bijenhoudersvereniging St. Ambrosius, natuurvereniging LNMH en Stichting Samen Bezig.   
De ochtend wordt afgesloten met de feestelijke opening van De Kikkertuin. Dit officiële moment vindt 
plaats om 12.00 uur en duurt tot 12.30 uur. Hierbij zijn ouders en omwonenden ook uitgenodigd.  
 
Stapstenen 
De opgave om de oevers van de Essche Stroom natuurvriendelijk in te richten was in Esch best 
ingewikkeld. Omdat de huizen en tuinen direct aan de beek liggen, is hier te weinig ruimte om de beek 
te laten meanderen. Door dit gebrek aan ruimte zijn er echter unieke initiatieven ontstaan. De 
oplossing was om zo dicht mogelijk in de buurt van de Essche Stroom enkele kleine natte 



natuurgebiedjes in te richten, met poelen, houtwallen en loofbosjes. Die gebieden zijn voor dieren en 
planten ‘stapstenen’ naar aangrenzende natuurgebieden. In Esch zijn er drie van dit soort stapstenen 
aangelegd: de waterontdekplek achter de Willibrordusschool, ’t Haventje bij de Haarensebrug en het 
Essche loopje ten noorden van de Runsdijk. Aannemer Jan van den Boomen is op 8 januari gestart 
met de werkzaamheden uit en verwacht deze eind april volledig af te ronden. 
 
Samenwerking en financiering  
Het project wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. De gemeente 
Haaren draagt financieel bij aan de realisatie van ’t Haventje. De gemeente neemt na de aanleg het 
eigendom over van een deel van ’t Haventje en een deel van de waterontdekplek.  
 

 
SORTEERANALYSE VERPAKKINGSMATERIALEN 
 
Sinds oktober 2017 halen wij 1 maal per 2 weken uw verpakkingsmaterialen aan huis op. Al uw 
verpakkingsmaterialen van (zacht) Plastic, Metaal (blikjes) en Drankkartons kunt u in de speciale 
groene transparante zakken aan straat zetten. Deze afvalstroom noemen wij PMD. 
 

 
 
In de eerste inzamelmaanden heeft u structureel (tot wel 30%) meer verpakkingsmateriaal gescheiden 
aangeleverd. Een goed beginresultaat. Naast meer kilogrammen, streven wij tevens naar een goede 
kwaliteit van de gescheiden ingezamelde afvalstromen. Elke afvalstroom mag niet te veel 
verontreinigingen zoals restafval en vloeistoffen bevatten. Dit verstoort namelijk het recyclingstraject 
waarbij de gemeente tevens extra ongewenste afvalkosten maakt.  
 
Sorteeranalyse 
 
Om te kijken hoe de kwaliteit van het PMD-afval in Haaren is, hebben we in december 2017 anoniem 
de inhoud van een vrachtwagen met PMD-afval op haar kwaliteit en samenstelling onderzocht. We 
mogen trots op elkaar zijn. De resultaten laten een vervuiling zien tussen de 5 en de 10%. Landelijk 
worden vervuilingspercentages tot wel 20% gesignaleerd! U heeft dus een mooi resultaat gerealiseerd 
waarbij we met zijn allen moeten waken dat de vervuiling zeker niet toeneemt.  
 
De aangetroffen vervuiling bestaat vooral uit harde kunststoffen en verpakkingen met een vloeibare 
inhoud. De hoofregel is dat alleen verpakkingsmaterialen die gebruikt zijn voor het bewaren van 
voedsel, in de PMD-zak mogen. Wat mag niet in de PMD zak? 
 
 Plastic speelgoed, chips- en koffieverpakkingen, landbouwfolie, vijverfolie, kitkokers, 

piepschuim,   emmers en tuinstoelen. 

 Drankkartons en verpakkingen van vla en yoghurt die niet leeg zijn. 

 Verfblikken en spuitbussen. 

 

 



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

 

 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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