
 
 
NIEUWS GEMEENTE HAAREN 
 
LEEFBAARHEIDSBIJEENKOMST IN HET DORP HAAREN  
   
  
Op 10 oktober 2017 namen 24 Haarenaren deel aan een bijeenkomst over leefbaarheid:  

“wat is er nodig om de leefbaarheid in je dorp te behouden?” 
 
 
Sfeer  
De sfeer was “kei gezellig”. Er werd goed naar elkaar geluisterd en op elkaar ingegaan.  Inwoners 
waren buitengewoon positief over deze avond. Aan de bar werd na afloop nog een hele poos 
nagepraat. 
 
Overall conclusie 
Het is goed wonen in Haaren: er zijn voldoende winkels en publieksvoorzieningen. Het 
verenigingsleven floreert, hoewel er zorg is voor de toekomst, vooral of er voldoende vrijwilligers 
blijven. Haaren ligt centraal en is overdag met het openbaar vervoer goed bereikbaar. De gemeente is 
aanspreekbaar en heeft de dienstverlening goed voor elkaar. Ook de infrastructuur is goed, maar er 
mogen meer fiets- en wandelpaden komen en de (verkeers-) veiligheid kan op verschillende punten 
beter. Een duidelijk zichtbaar en gezellig dorpscentrum wordt gemist.  
Inwoners zien graag dat er met regelmaat wordt gebouwd voor jong volwassenen, zodat deze groep 
in Haaren blijft, dan wel komt wonen. Ook daarom is het van belang dat er enkele 
horecagelegenheden zijn. Blijvende aandacht wordt gevraagd voor adequate huisvesting voor 
ouderen, zodat ook zij in het dorp kunnen blijven wonen. 
 
Aandachtspunten 
De aandachtspunten die door de deelnemers werden genoemd zijn door de gemeente verdeeld in 
zaken voor korte, middellange en lange termijn. Een aantal zaken voor de korte termijn is al opgepakt: 
zie het overzicht.  
 
Door de gemeente uitgevoerde acties op korte termijn (tot  april 2018) 
 

Vraag Actie gemeente 
Faciliteiten 

Brievenbussen Post NL terugbrengen Het betreft hier landelijk beleid van Post NL. 
Steeds minder verzending per post. Op basis 
van gebruik wordt bepaald of brievenbussen 
gehandhaafd worden 

Kunst en cultuur 

Bibliotheekvoorziening is verdwenen, 
mogelijkheden onderzoeken voor bijvoorbeeld 
een afhaalpunt  (de inwoners van Haaren 
betalen dubbel  tarief in Oisterwijk) 
 

Gemeente onderzoekt of boeken-afhaalpunt tot 
de mogelijkheden behoort en wat daarvan de 
kosten zijn. 
 

Huisvesting  

Inwoners zijn blij met de nieuwbouw voor 
jongeren en ouderen, maar  hebben de indruk 
dat er nog meer vraag is naar betaalbare 
woningen voor jongeren en senioren. Er worden 
twee suggesties gedaan voor vernieuwing in het 

In 2018 maakt de gemeente een inventarisatie 
van potentiële woningbouwlocaties. De 
suggesties worden hierin meegenomen: “tiny 
houses” en goedkope (aanleun) woningen voor 
ouderen. 



woningaanbod: “tiny houses” en 
aanleunwoningen voor senioren en 
alleenstaanden. 

Veiligheid algemeen 

Punt van zorg: de aanrijtijden van hulpdiensten. De gemeenteraad dringt er bij de 
ambulancedienst (RAV) al geruime tijd op aan 
dat ook de aanrijtijden voor dorpen en 
buitengebieden  binnen de marge van 15 
minuten komt te liggen.* 
Ook de aanrijtijden van de politie hebben 
speciale aandacht van de gemeenteraad 

Dorpscentrum 

Mgr. Bekkersplein rolstoel- en kinderwagenproof 
maken. Herinrichting van het plein, een 
dorpscentrum, met een ‘doorkijk’ plein. 

Planvorming Mgr Bekkersplein is in volle gang. 

Infrastructuur/straatmeubilair 

Infrastructuur behouden, blijvend aandacht voor 
de ruimte houden; 
Sommige straten zijn mooi ingericht, andere 
(Roonsestraat) verdienen nog aandacht .Meer 
banken op doorgaande fiets- en wandelroutes. 
 

 In de Roonsestraat zijn fietssuggestiestroken 
aangelegd. 

 Goede voorstellen voor bankjes worden 
overgenomen. Gemeente heeft banken op 
voorraad, zodat snel gereageerd kan worden. 

 Er zijn 22 nieuwe fietspanelen geplaatst en 
oude verwijderd. Fietstrajecten zijn hierbij ook 
onder de loep genomen en op een aantal 
punten aangepast. Zo komt er een route over 
Belversestraat/De Ruiting (streekproducten) 

Afval 

Te weinig bladkorven In 2018 zijn 10 extra bladkorven besteld 

Verkeer en verkeersveiligheid 

Er is een aantal locaties in Haaren waar te snel 
wordt gereden. Ook zijn er locaties waar het 
verkeersonveilig is, vooral bij de Sprankel.  
 

 In 2018 vinden er in Haaren 
snelheidscontroles plaats 

 Er is regelmatig overleg met de scholen over 
de verkeerssituatie. Dat is een continu proces.  

Dierenoverlast  

Overlast hondenpoep Gemeente vraagt via publicaties regelmatig 
aandacht voor eigen verantwoordelijkheid 
hondenbezitters. 

Verenigingsleven  

Haaren kent een florerend verenigingsleven, 
maar er bestaat zorg of dit wel zo blijft. Het 
wordt steeds moeilijker om aan vrijwilligers te 
komen, ook omdat de jeugd het af laat weten. 
Inwoners zien een rol weggelegd voor de 
gemeente om vrijwilligers te werven. 

Gemeente werkt aan betere ondersteuning van 
vrijwilligers:  
In overleg met vrijwilligers wordt er een 
uitvoeringsagenda voor vrijwilligersbeleid 
opgezet. Thema’s zijn zichtbaarheid/waardering, 
veiligheid, werven nieuwe vrijwilligers en 
deskundigheidsbevordering. 

Gemeenschapshuis  

Het gemeenschapshuis is voor inwoners een 
belangrijke ontmoetingsplek. Den Domp wordt 
als verouderd en niet uitnodigend ervaren. Den 
Domp naar het gemeentehuis verhuizen of Den 
Domp netjes opknappen zodat het voor jong en 
oud een aantrekkelijk en toegankelijk 
gemeenschapshuis wordt. 

Op dit moment loopt er een onderzoek naar de 
toekomst van Den Domp, waarin de toekomst 
van het gemeentehuis nadrukkelijk wordt 
meegenomen. 

Speelgelegenheden  

Het is belangrijk dat er voldoende 
speelgelegenheden blijven voor jongere 
kinderen. 
 

 Mogelijkheid voor speelbos wordt bekeken 
achter de Klim-op. 

 In overleg met bewoners worden op vier 
locaties nieuwe speeltoestellen geplaatst: 
Donatus, Varenklaver, Haarens Hof en Tiend 



Ouderen  

Meer aandacht voor zorg WMO voor ouderen 
besteden. duurt te lang voordat je de zorg krijgt, 
die je nodig hebt; 
 

Gemeente gaat bekijken of de Wmo-
dienstverlening versneld kan worden 

Openbaar vervoer/bereikbaarheid  

Vanuit de kern Haaren is vervoer overdag 
beschikbaar. Dat geldt niet voor het 
buitengebied en de avonduren 

De gemeente gaat niet over het openbaar 
vervoer. Maar kaart het aan in het overleg met 
de provincie. 

Activiteiten algemeen  

 Het kost de laatste jaren meer moeite om 
activiteiten op te starten. Gemeente zou dat 
makkelijker kunnen maken door meer subsidie 
te geven om activiteiten te organiseren. 

 Plein is doods, geen sfeer; als het 
toegankelijker is kun je er ook meer op doen 

 Meer te doen, meer “leven” in Haaren 

 Op dit moment krijgt de Algemene Subsidie 
Verordening een update 

 
 

 Er wordt gewerkt aan een nieuw plan voor het 
plein  

 In overleg met ondernemers werkt de 
gemeente aan een economisch actieplan. 

Flexplekken  

Zou mooi zijn als Haaren een paar kleine 
kantoortjes had in een gebouw, flexplekken met 
faciliteiten zoals internet, tafel, stoel, koffie) 
 

Onderzoek starten naar mogelijkheid 
flexplekken voor  inwoners en daarmee ook voor 
(beginnende) ondernemers. Mogelijkheid 
meenemen in onderzoek gemeentehuis 

Horeca  

 Goede kroeg, waar de jeugd weer naartoe kan 

 Meer evenementen in het centrum voor jong 
en oud 

 Meer uitgaansgelegenheden voor de jeugd 

Gemeente heeft een regiefunctie: gemeente 
kaart bij de ondernemers aan of zij een 
mogelijkheid zien om gezamenlijk iets te 
ondernemen met Carnaval, om de jeugd hier te 
houden. Kermis ligt al in handen van 
ondernemers 
 

Winkelgebied  

Voor de leefbaarheid is het van belang dat er 
voldoende instroom van jongeren is. Daarvoor 
moeten er wel woningen zijn en activiteiten. Het 
winkelgebied ligt te verspreid over het dorp en 
een duidelijke dorpskern met horeca is 
noodzakelijk. 

Bij de planontwikkeling rondom het Mgr 
Bekkersplein wordt het gehele gebied 
meegenomen tussen den Domp en Driehoeven 
 

Communicatie   

Er zijn verschillende goed werkende 
communicatiekanalen in Haaren, zoals het 
Klokje 

Vanaf 1 april worden de dorpsblaadjes en de 
dorpswebsites gebruikt voor verspreiding van 
het gemeentenieuws 

Duurzaamheid    

Haaren zou meer acties kunnen ontplooien in 
het kader van duurzaamheid 

 Actie gemeente: onderzoek “tiny houses”. 
Meenemen in inventarisatie potentiële 
bouwlocaties. 

 Gemeente is bezig met  
duurzaamheidsambities, waarin gemeentelijke 
doelstellingen worden geformuleerd. Op alle 
gemeentegebouwen komen zonnepanelen.  

 De plaatsing van die panelen op HelvoirThuis, 
gemeentewerf en gemeentehuis is gereed in 
het eerste kwartaal van 2018. 

 Overige gemeentelijke gebouwen worden nog 
onderzocht. 

 Proces voor  verduurzamen van 
sportverenigingen en onderzoek naar LED-
verlichting op sportparken loopt. 



 In 2018 komt  er subsidie voor een 
energiescan en de mogelijkheid om tegen een 
gunstig rentetarief te lenen om je woning te 
verduurzamen 

 
 

DIE VERDIENT EEN LINTJE! 
 
Lintjesregen 2018 op 26 april jl. was weer een groot feest. Ik mocht maar liefst 8 mensen uit onze 
gemeente namens Zijne Majesteit de Koning in het zonnetje zetten. 
 
We starten nu alweer met de voorbereidingen voor de lintjesregen van 2019. Dat lijkt misschien wat 
vroeg, maar als u iemand wilt voordragen voor een onderscheiding op 26 april 2019, dan moet u de 
ingevulde aanvraag indienen vóór 16 juli 2018. 
 
Ik nodig u graag uit eens goed om u heen te kijken. Is er iemand die zich al jarenlang op een heel 
bijzondere, intensieve manier inspant voor onze gemeenschap, zonder dat hij  of zij daarvoor wordt 
betaald? Wellicht kent u iemand die zich steeds buitengewoon inzet voor het verenigingsleven, die al 
lange tijd als onvermoeibare vrijwilliger in de zorg actief is, of zich op een ander gebied onderscheidt 
vanwege zijn of haar voortdurende, belangeloze inzet voor onze samenleving? 
 
Kent u iemand waarvan u denkt: “die verdient een lintje”, aarzel dan niet om een formulier aan te 
vragen. Bestuurders van verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties kunnen dat 
doen, maar ook u, als  individuele burger mag iemand voordragen voor een Koninklijke 
onderscheiding. 
 
Wilt u voor iemand uit de gemeente Haaren een lintje aanvragen? Neem dan eerst contact op met 
Janine van der Zanden, gemeente Haaren, via telefoonnummer 0411-627249 of e-mail 
j.vd.zanden@haaren.nl . Zij kan u in grote lijnen vertellen of de verdiensten inderdaad bijzonder 
genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding en welke documenten nodig zijn voor de aanvraag.  
 
Vertrouwelijk 
Dient u een verzoek in? Dan betekent dat niet automatisch dat de Koninklijke onderscheiding ook 
daadwerkelijk wordt toegekend. Het is ook daarom van groot belang, dat u als aanvrager de 
voordracht, zoals de aanvraag officieel heet, heel zorgvuldig behandelt en strikt vertrouwelijk houdt. 
 
Jeannette Zwijnenburg-Van der Vliet 
burgemeester 
 
 

INWONERSAVOND N65 HELVOIRT 
 
 
In januari 2018 heeft de gemeente Haaren in het gemeentehuis twee inwonersavonden georganiseerd 
over de N65 bij Helvoirt. Na die tijd hebben zich allerlei ontwikkelingen voorgedaan waarover u in de 
media heeft kunnen lezen. 
 
Deze ontwikkelingen vindt de gemeente belangrijk voor u als inwoner van Helvoirt in het bijzonder en 
als inwoner van de gemeente Haaren in het algemeen en wil deze met u bespreken. De 
ontwikkelingen hebben positieve effecten en komen tegemoet aan eerder ingebrachte reacties uit het 
dorp Helvoirt en omgeving. 
 
De gemeente wil u informeren over de ontwikkelingen rondom de N65 en horen wat u er van vindt, 
voordat er eventuele nieuwe, aangepaste besluiten plaatsvinden. Daarom organiseert de gemeente 
op 13 juni 2018 om 19:30 uur een inwonersavond in het HelvoirThuis in Helvoirt. Inloop is vanaf 19:00 
uur. 
Op basis van eventuele nieuwe besluiten informeert de gemeente u tijdens de inwonersavond ook 
over de gevolgen voor uw omgeving. 
Ter informatie ziet u onderaan dit bericht het persbericht van de gemeente van 18 april 2018. 
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De eerder ingebrachte reacties over de situatie N65-kruispunt Helvoirt en omgeving heeft de 
gemeente verwerkt en kunt u vinden op www.haaren.nl/N65. Klik hier op documenten. 
 
Om inzicht te krijgen over de opkomst voor de komende inwonersavond verzoekt de gemeente u zich 
vooraf aan te melden via www.haaren.nl/N65. Klik hier op inwonersavond N65. 
 
 
DOE MEE MET DE REGENTONACTIE!  
 
Tijdens het Bierpompfeest in Esch en de Jaarmarkt in Haaren liepen velen langs de kraam met info 
over de regentonactie. Een aantal van hen hadden allerlei vragen en de meest gestelde vraag was 
wel: “wat kost nou zo’n ton? Waarom staat dat nergens? En hoe krijg ik dan die korting van €40?”.  
 
Drie winkeliers uit Helvoirt, Esch en Haaren doen mee met deze actie. Zij verkopen allemaal hun 
eigen merken en soorten regentonnen. De prijzen variëren van €39,99 tot meer dan €145. Je mag zelf 
de ton kiezen die je het beste vind passen. Dus je hebt heel veel keuze in allerlei soorten en maten.  
Kost bijvoorbeeld een ton €39,99 dan krijg je daarop bij de kassa de €40 korting van de gemeente. En 
krijg je nog 1 cent terug!! Kortom, je krijgt de kleinste ton dus eigenlijk voor niks!! Je moet dan nog wel 
een aansluiting op de regenpijp en eventueel een onderzetter erbij kopen, waardoor je netto toch wel 
wat bijbetaalt. Een andere kunststof ton van 168 liter kost bijvoorbeeld €59,95. Daarop komt dan weer 
de korting van €40, waardoor je nog maar €19,95 bij de kassa hoeft af te rekenen. Dan ben je voor 
minder dan twintig euro al klaar. Reken bij de aanschaf van zo’n mooie eiken ton op €145 (waar dan 
de korting nog afgaat).  
 
Je hoeft niks moeilijks te doen om de korting van €40 te krijgen. De winkelier rekent die meteen af bij 
de kassa. Je hoeft geen bon te halen bij het gemeentehuis of iets op te sturen. De winkelier zorgt voor 
verdere afhandeling met de gemeente. Handiger kunnen we het niet maken.  
De kortingsactie van de gemeente duurt tot 1 juli en is voor maximaal 250 tonnen. Met Pinksteren 
waren er al ruim 150 verkocht, dus als je er nog eentje wilt met die mooie korting van de gemeente, 
dan moet je er snel bij zijn! 
 

 
 
 
COMMUNICEREN MET JE KIND 
 
Op woensdag 20 juni is er op basisschool de Sprankel een training met als thema ‘communiceren met 
je kind’. Dezelfde training vindt plaats in het HelvoirThuis op maandag 25 juni.  
 
Pedagoge en coach Paula God leidt de avond in. De training geeft o.a. inzicht in verschillende 
manieren om echt met je kind te praten en te leren luisteren. Ouders leren hun kind beter begrijpen en 
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krijgen handvatten om effectief te communiceren. Deze bijeenkomst is interactief; dus er is alle 
mogelijkheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met andere ouders.   
 
De gratis training ‘communiceren met je kind’ is voor ouders met kinderen in de leeftijd 2-18 jaar. De 
training begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Aanmelden kan via secretariaat@haaren.nl. 
 
 
 

BASISSCHOOL DE HASSELBRAAM DOET MEE IN DE EINDSTRIJD OM TITEL “BESTE 
VERKEERSKLAS”  
 
5 basisscholen uit de GGA (gebiedsgerichte aanpak verkeer) regio ’s-Hertogenbosch gaan met 
elkaar de strijd aan om de titel ‘Beste verkeersklas van de regio ’s-Hertogenbosch’. Veilig 
Verkeer Nederland organiseert deze finale van de online verkeersquiz 2018. 
 
Online voorronde 
Van 9 tot en met 20 april hebben 18 scholen, 22 klassen en bijna 550 leerlingen in GGA regio ‘s-
Hertogenbosch de online voorrondes van de verkeersquiz gespeeld. Deze voorronde speelden ze in 
de eigen klas met gebruikmaking van het smartboard. Op een interactieve manier werden zo 20 
verkeersvragen beantwoord na het bekijken van een foto of een filmpje. Er waren dus maximaal 20 
punten per klas te verdienen. 
 
Slechts drie klassen hadden deze maximale score behaald, en deze klassen staan dus 
vanzelfsprekend in de finale: Basisschool De Hasselbraam uit Haaren, basisschool St. Lambertus uit 
Haren en de Theresiaschool uit Berlicum. De andere twee finalisten zaten er heel dichtbij met ieder 19 
punten: de Prinses Amaliaschool uit Boxtel en basisschool De Regenboog uit Schijndel. 
 
‘Beste Verkeersklas van de regio ’s-Hertogenbosch’ 
De regionale finale van de verkeersquiz vindt plaats op 23 mei 2018 van 9.15 uur tot 11.45 uur in 
Theater De Lievekamp in Oss. In de finale strijden bovengenoemde vijf scholen om de titel ‘Beste 
Verkeersklas van de regio ’s-Hertogenbosch’.  
 
 
 

WERK- LEERTRAJECT 

Opgeleid worden tot medewerker Publiekszaken en werkervaring opdoen bij één van de 9 

deelnemende gemeenten? Wij zoeken kandidaten voor circa 20 uur per week! 

 

 
 

Uitgebreide informatie vind je op onze website: 

 www.haaren.nl/opleiding-publiekszaken en op www.werkeninnoordoostbrabant.nl 

 

Solliciteren kan tot en met 9 juni 2018 en kan uitsluitend via www.werkeninnoordoostbrabant.nl 
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KLEINE TENTOONSTELLING IN DE HAL VAN HET GEMEENTEHUIS 
 

Vanaf 31 mei ziet u in de vitrine een diversiteit aan geschenken, ontvangen tijdens de vele 
ontmoetingen die plaats hebben gevonden tussen Europese dorpen. 

Een mooie verzameling van Stichting Friends of Europe Esch. 
 

Sinds 1990 bestaat er een uniek samenwerkingsverband met (op dit moment)  
28 dorpen uit alle Europese lidstaten.  

 
Wij nodigen u van harte uit om deze tentoonstelling te komen bekijken. Loop gerust ‘ns binnen.  

 

 
 
 
PRIKBORD 
 
31 mei: Raadsvergadering 
 In het gemeentehuis, aanvang 20.00 uur. 
14 juni: Raadsplein 
 In het gemeentehuis, aanvang 20.00 uur. 
20 juni Thema avond ‘wat is verslaving?’ 
            HelvoirThuis, aanvang 20.00 uur. 
20 juni: Training ‘communiceren met je kind’  
             De Sprankel, aanvang 20.00 uur. 
21 juni: Raadsplein 
 In het gemeentehuis, aanvang 20.00 uur. 
 
25 juni: Training ‘communiceren met je kind’  
             HelvoirThuis, aanvang 20.00 uur. 
 
28 juni: Raadsvergadering 
 In het gemeentehuis, aanvang 20.00 uur. 
 
U bent van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


