
 
 
(PUBLICATIES gemeente Haaren week 12 – 21 maart 2018) 

 

 
VERKIEZINGEN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
21 maart: verkiezingen gemeenteraad en Raadgevend Referendum WIV,  
u komt toch ook? 

 
 

 Alle balies zijn tot 19.00 uur open, maakt wel even een afspraak; 

 Diverse presentaties in de hal; 

 Na 21.00 uur presentatie van de voorlopige verkiezingsuitslag; 
 
 
Openbare zitting Hoofdstembureau 23 maart 10.00 uur 

Op vrijdag 23 maart vindt de openbare zitting van het hoofdstembureau plaats. Dan maakt het  
hoofdstembureau de definitieve verkiezingsuitslag bekend. De zitting vindt plaats in het gemeentehuis 
van Haaren. U bent allen van harte welkom.  
 
De verschillende processenverbaal liggen daarna tot 29 maart ter inzage.  
 
Beëdiging nieuwe raadsleden 
Op 29 maart worden de nieuwe raadsleden beëdigd tijdens de raadsvergadering, aanvang 20.00 uur. 

 
 
 
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. 
 
Wij nodigen u van harte uit om te komen kijken. Loop gerust ‘ns binnen. 
 
 
OPROEP AAN HONDENBEZITTERS 
 
Het platteland nodigt met zijn uitgestrekte groene velden en bossen uit tot een mooie wandeling. De 
wegen tussen de landerijen, de wandelpaden langs maisvelden, akkers en weiden met grazend vee 
vormen een uitgelezen gebied om een frisse neus te halen voor wandelaars en hun trouwe viervoeter. 
 



Neospora 
De parasiet Neospora caninum geldt wereldwijd als een belangrijke veroorzaker van abortus onder 
runderen, waarbij de vrucht in de baarmoeder wordt afgestoten. De hond fungeert als gastheer van 
deze parasiet. De hond wordt er niet ziek van, maar hij brengt het wel via zijn ontlasting over op 
runderen. 
Door het eten van gras of kuilvoer, dat vervuild is met ontlasting van honden, nestelt de parasiet zich 
in de koe en veroorzaakt daardoor het verwerpen van het ongeboren kalfje. Deze wetenschap leidt tot 
toenemende bezorgdheid en schade bij rundveehouders. 
 
Honden zijn welkom maar graag aan de lijn 
De agrarische sector staat positief tegenover recreatie en toerisme in het buitengebied, maar vraagt 
wel uw medewerking om het besmettingsgevaar bij koeien zoveel mogelijk te voorkomen. Dit kan door 
uw hond aan te lijnen en er zo voor te zorgen dat uw hond geen ontlasting achterlaat in de weilanden 
en op het maisland. Loslopende honden kunnen ook voor overlast zorgen als ze achter het vee of in 
het wild levende dieren aangaan. Vooral bij schapen en reeën vallen daardoor regelmatig slachtoffers. 
Weilanden zijn privé-eigendom en we vragen u dit te respecteren. Loop dus niet met de honden in de 
weilanden, ook niet als ze zijn aangelijnd. Beperkt u tot de opengestelde wegen en paden 
 
Wat kunt u doen? 
• Honden ook in het buitengebied aanlijnen 
• De hond zijn behoefte laten doen in de wegberm of op andere plaatsen waar koeien er niet 

mee in aanraking kunnen komen 
• Alleen wandelen op opengestelde wegen en paden. 
 

De agrariërs danken u alvast voor uw medewerking! 
ZLTO  de Leije. 

 
 
  



BLIK OP DE WEG, NIET IN DE WEI 
 
Nou denk je misschien dat is toch logisch, niemand wil immers een gevaarlijke situatie veroorzaken. 
Hier ben ik het helemaal mee eens. Toch zien we het vaak, en dan heb ik het natuurlijk over en ander 
soort blik. Die in de metalen vorm waar we voornamelijk onze frisdrank in hebben zitten en waar we 
vanaf moeten als het blikje vervolgens leeg is.  
 
De weides en akkers waar al het blik in terecht komt zijn voor een groot gedeelte het voedsel voor 
onze dieren. Het gras wordt gemaaid, en vervolgens in balen geperst of gehakseld en in de 
voeropslag gestopt. In het hoge gras is blik, zeker als het al een beetje vergaan of is stukjes is,  niet 
altijd te zien. Het kan dus gebeuren dat het in het voer voor de dieren terecht komt. Hierdoor kan het 
gebeuren dat koeien dit blik mee opeten met grote gevolgen. Bijvoorbeeld een maagbloeding, die 
vaak een dodelijke afloop heeft. Onze veestapel levert iedere dag een topprestaties en hier zijn we 
ontzettend trots op. We proberen er dan ook voor te zorgen dat de dieren niks ontbreekt en we ze ook 
voeren als topsporters. Zoals een coach trots is op zijn team, zijn wij dat 
op onze dieren. Als je vervolgens, door weggeworpen blikjes, een van je 
spelers kwijtraakt is dat een enorme klap. 
 
Nou wil ik je, als praktische boer, ook graag een tip meegeven. Als je bij 
de bouwmarkt een magneet koopt en die op je fiets zet dan kan je daar 
heel gemakkelijk je blikje aan vast plakken en op een goed moment in de 
prullenbak gooien.  
 
Dus alsjeblieft  geen blik de wei of akker gooien, maar gewoon in de 
prullenbak.  
 
ZLTO de Leije 
 
 
WILT U STOKEN? 
 
Deze maand kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om erfbeplanting in het buitengebied te 
stoken. U hoeft dit alleen niet te melden bij de gemeente. De regels omtrent stoken zijn ongewijzigd. 
Kijk voor een overzicht op www.haaren.nl/vuurstoken. 
 

 

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

 

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

 Woensdag 21 maart, vanaf 21.30 uur: presentatie uitslag verkiezingen in het gemeentehuis.  

 Vrijdag 23 maart, 10.00 uur: het hoofd stembureau maakt in een openbare zitting in het 
gemeentehuis de definitieve verkiezingsuitslag bekend 

 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  

 Woensdag 28 maart 20.00 uur, in het gemeentehuis: afscheid vertrekkende raadsleden. 

 Donderdag 29 maart 20.00 uur, in het gemeentehuis: installatie nieuwe raadsleden. 
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