
 
 
(PUBLICATIES gemeente Haaren week 13 – 28 maart 2018) 
 

 
HET GEMEENTENIEUWS VERHUIST 
 
Beste inwoners van de gemeente Haaren, 
 
Vanaf 1 april gaat de gemeente haar redactionele nieuws in de lokale bladen en op de lokale websites 
plaatsen. Die bladen en websites worden zeer goed gelezen en bezocht. Het is de bedoeling dat we 
als gemeente zo een bijdrage  leveren aan het versterken van de kracht en de eigenheid van de vier 
dorpen. De eigenheid onderstrepen in plaats van te streven naar eenduidigheid. Dit betekent 
samenwerken met de dorpsbladen, die vol trots door en voor inwoners gemaakt worden. 
 
Redactionele publicaties 
Het gaat dus om de redactionele publicaties, de publicaties die tot nog toe stonden op de eerste 
gemeentepagina in de Meierij. Als voorbeelden: aankondiging van inwonersavonden, informatie over 
woningbouwplannen, toeristische informatie, berichten van de GGD, plaatsen van bladcontainers, 
informatie over afval enz. 
 
Concreet gaan de publicaties naar het Haarens Klokje, ’t Pomphuiske, Het Esseblad en de Wegwijzer 
en de sites haaren.nu, helvoirt.net, eschweb en udenhoutcentraal.nl 
Biezenmortel heeft geen eigen lokale media maar doet van oudsher al mee met  Udenhout. Vandaar 
onze keuze voor het Udenhoutse blad en de Udenhoutse website. 
 
Openbare bekendmakingen 
Daarnaast hebben we uiteraard nog de openbare bekendmakingen, de verplichte publicaties over 
vergunningaanvragen, verkeersmaatregelen etc. Deze berichten worden wekelijks geregistreerd op de 
site overheid.nl. Gezien de vergrijzing in de dorpen en daarmee samenhangend het aantal mensen 
dat geen gebruik maakt van de computer, worden die openbare bekendmakingen de komende twee 
jaar ook nog gepubliceerd in weekkrant de Meierij.  
 
 

 
INFORMATIEBIJEENKOMST PRORAIL PROGRAMMA HOOGFREQUENT SPOOR 
 
Op het traject Meteren-Boxtel gaan meer treinen rijden, ook bij Boxtel en Haaren (Esch). In het 
Ontwerptracébesluit en Milieueffectrapport staan de plannen en de effecten voor de omgeving 
beschreven.  ProRail organiseert hiervoor een informatiebijeenkomst. 
 
Informatiebijeenkomst 
ProRail nodigt u van harte uit op donderdag 5 april 2018 van 16.00 tot 20.00 uur voor een 
informatiebijeenkomst in Restaurant Molenwijk, Molenwijk 2 in Boxtel. U kunt binnenlopen op een 
tijdstip dat u het beste past. Vooraf aanmelden is niet nodig. 
 
Start inspraakprocedure 
Van 16 maart tot en met 26 april 2018 liggen het Ontwerptracébesluit (OTB) en Milieueffectrapport 
(MER) van PHS Meteren-Boxtel ter inzage in het gemeentehuis van Haaren. U kunt de documenten 
ook digitaal bekijken via het Platform Participatie, www.platformparticipatie.nl/meterenboxtel. De 
plannen zijn door ProRail opgesteld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 
 

http://www.platformparticipatie.nl/meterenboxtel


Tijdens de informatiebijeenkomst is informatie over deze rapporten en de zienswijzeprocedure 
beschikbaar. Er zijn specialisten aanwezig die, met behulp van beeldmateriaal en kaarten, antwoord 
kunnen geven op uw vragen.  
 

 
STOPPER 
 
MILIEUSTRAAT GESLOTEN 
 
I.v.m. het Rebirth festival is de milieustraat op zaterdag 7 april vanaf 12:00 uur gesloten. 
 

 
PROEF DOORSTROMING KRUISPUNT N65 – TORENSTRAAT – MOLENSTRAAT 
 
Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren wordt de komende periode een proef uitgevoerd op 
het kruispunt N65 – Torenstraat – Molenstraat, te Helvoirt. Het doel van deze proef is uitsluitend gericht 
op het verbeteren van regeling van het verkeer op de kruising. Aan de manier waarop de 
verkeersveiligheid op de kruising geregeld is, wordt niet getornd. De proef komt voort uit de noodzaak 
om de groei van onze mobiliteit in goede banen te leiden en de capaciteit van bestaande wegen beter 
te benutten. De proef wordt georganiseerd door, het verkeerskundig adviesbureau Goudappel Coffeng 
in samenwerking met De Innovatiecentrale (RWS/provincie) en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. De 
Innovatiecentrale biedt wegbeheerders de mogelijkheid om nieuwe, intelligente mobiliteitsoplossingen 
in de praktijk te testen.  
Om de verkeerseffecten te kunnen onderzoeken worden de komende periode metingen uitgevoerd. Er 
zullen tijdelijk enkele camera’s worden geplaatst voor het verkeerskundig onderzoek. Deze camera’s 
registreren geen kentekens. Als de proef met de verkeersregeling aantoont dat er positieve effecten 
zijn, wordt deze permanent in gebruik genomen. 
 

 
START REGENTONACTIE 
 
Onze dorpen zijn al jaren actief om de gevolgen van klimaatverandering, zoals hoosbuien en extreme 
droogte beheersbaar te maken. U kunt daarbij denken aan gescheiden, ondergrondse afvoer van 
riool- en regenwater vanuit nieuwe woonwijken en het bufferen van regenwater in wadi’s en 
retentievijvers. 
 
Burgerinitiatief voor “water” - actie 
Duurzame Energie Haaren (DEH) en Landschap, Natuur en Milieu Haaren (LNMH) vonden het in 
2017 tijd om met de gemeente mee te denken over de waterproblematiek in Haaren. Inmiddels vindt 
er maandelijks een wateroverleg plaats, waaraan ook Waterschap de Dommel, provincie Noord-
Brabant en Brabant Water deelnemen. 
Hieruit is een watercoalitie ontstaan met een plan van aanpak voor klimaatadaptatie van de gemeente 
Haaren. In dat plan staan voorstellen voor maatregelen op de kortere en langere termijn voor de 
bebouwde kom en het buitengebied.  
  
Natte voeten, langdurige droogte en uitputting drinkwater   
Steeds meer krijgt de samenleving te maken met te natte of te droge omstandigheden. Dit vraagt om 
actie van de gemeente en van inwoners. Daarom informeert de gemeente Haaren u dit voorjaar en 
helpt u daarbij. Want, weet u bijvoorbeeld wat de nadelige gevolgen zijn van verstening in de 
bebouwde kom? En waarom het onverstandig is om regenwater zo snel mogelijk af te voeren naar de 
Maas?  
 
Afkoppeling van een regenpijp als eerste stap  
Als elk huishouden één regenpijp van het riool afkoppelt en regenwater in de tuin bewaart, biedt dat 
belangrijke voordelen. Dit bespaart veel kostbaar drinkwater omdat plant en dier kunnen drinken van 
gezond en gratis hemelwater! Ramen kunt u dan voortaan zonder strepen wassen, omdat er geen 
kalk in regenwater zit.  Op deze manier verdwijnt er geen schoon regenwater in het riool en vermengt 
het niet met het grijze water van gootsteen en toilet. Dit voorkomt dan weer het overstromen van de 
riolering bij grote buien, dus geen vuil water op straat. 
In de tuinen is meer mogelijk dan alleen regenton plaatsen en regenpijpen afkoppelen. Het 



regenwater kan veilig weglopen naar lagere delen van de tuin, waar het rustig de grond in kan zakken. 
Dit kan ook via infiltratiesystemen in de grond, wanneer er minder oppervlakte is. 
Dit alles verhoogt het grondwaterpeil, wat erg belangrijk is voor de drinkwatervoorraad op de langere 
termijn in Brabant. 
 
Gemeente Haaren betaalt mee aan uw regenton!     
De gemeente vindt het erg belangrijk dat u uw regenwater afkoppelt en opslaat. Als u dit voorjaar een 
regenton aanschaft krijgt u eenmalig € 40,- korting op de aanschaf van een regenton. Dit geldt per 
huishouden. Lokale ondernemers in de dorpen werken mee aan de actie, die loopt vanaf 3 april tot 1 
juli of tot het moment dat er 250 zijn verkocht.  
 
Informatie over de regentonactie en het afkoppelen van regenwater kunt u vanaf 3 april 2018 vinden 
op www.haaren.nl/regenton. De deelnemende bedrijven waar u regentonnen kunt kopen zijn de 
Boerenbond in Helvoirt, Groencentrum J. van de Wiel in Haaren en Schoones D.H.Z. in Esch.  In 
gemeenschapshuis de Vorselaer en het gemeentehuis staat een ton met actiefolders. 
 
Hulp voor vervoer, afkoppelen en aansluiten van uw regenton is mogelijk. Tegen geringe extra kosten 
verzorgt iemand op afspraak bij u thuis de installatie. Als u de regenpijp helemaal laat afkoppelen, 
zodat het regenwater het riool ook niet meer instroomt als de ton vol is, wordt er nog eens €10,- 
korting op de installatiekosten gegeven.  
 
Win een regenton! 
De gemeente stelt een regenton beschikbaar voor diegene die de meeste (originele) toepassingen 
van regenwater bedenkt. Iedereen kan wel bedenken dat je er plantjes mee kunt bewateren, maar het 
gaat om andere, nieuwe gebruiksmogelijkheden! Inzenden van de lijsten kan tot 1 mei via e-mailadres 
regentonhaaren@gmail.com onder vermelding van ‘prijsvraag’. Over de uitslag kan niet worden 
gecorrespondeerd. 
 
Informatie en organisatie  
Vanaf 3 april 2018 kunt u meer informatie over actie regenton vinden op www.haaren.nl/regenton. 
Algemene informatie over klimaataanpassing is nu al beschikbaar op www.huisjeboompjebeter.nl. 
Voor overige vragen kunt u mailen of bellen met Tiny of John van Vermeer Duurzame Diensten. Zij 
organiseren deze actie in samenwerking met de gemeente Haaren. E-mail: 
regentonhaaren@gmail.com. GSM: 06-22123917 (Tiny Vermeer) l 06 - 12579879 (John Vermeer). 
 

 
 

KLEINE TENTOONSTELLING IN DE VITRINEKAST IN HET GEMEENTEHUIS 
 

Vanaf 27 maart tot eind mei vindt u in de vitrinekast in de hal: 
Een verzameling schrijfbenodigdheden van Henk van Helvert. 

 
Deze omvat zowel de middelen om te schrijven (ganzenveren, griffels, potloden, vulpotloden, 
penhouders, vulpennen en balpennen) als de dragers (perkament, papyrus, papier en leien). 

Kortom alles wat met schrijven te maken heeft. 
 

Wij nodigen u van harte uit om te komen kijken. Loop gerust ‘ns binnen. 
 

 
UITSLAG VERKIEZING GEMEENTERAAD 2018  
 

 

 

 

 

 
Op woensdag 21 maart werd er gestemd voor de gemeenteraad van Haaren en het raadgevend 
referendum voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). In de bijlagen vindt u 
de uitslag en de zetelverdeling van de gemeenteraadsverkiezing en de uitslag van het raadgevend 
referendum op de Wiv.  

http://www.haaren.nl/regenton
mailto:regentonhaaren@gmail.com
http://www.haaren.nl/regenton
http://www.huisjeboompjebeter.nl/
mailto:regentonhaaren@gmail.com


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

 

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

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

 Donderdag 5 april 16.00 tot 20.00 uur in Restaurant Molenwijk, Molenwijk 2 in Boxtel: 
Informatiebijeenkomst ProRail Hoogfrequent spoor.  

 
 


