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Uitslag gespreksronde toekomst Haaren 
 
In de gespreksronde is aan de inwoners van Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt gevraagd, 
bij welke gemeente hun dorp moet aansluiten bij herindeling. In de tabellen hieronder staat de 
uitslag van de gespreksronde en extra bevraging in Esch op dorpsniveau. Uitgegaan is van het 
aantal unieke adressen waarvan reacties zijn ontvangen. 
 
 
Uitslagen per dorp 
Bij de voorbereiding van het voorstel dat op 5 juli wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van Haaren, 
is de onderstaande uitslag van de gespreksronde meegenomen. 
 
 
BIEZENMORTEL UNIEKE ADRESSEN 

  
VOORKEUR GEMEENTE: 46 
OISTERWIJK 10 
TILBURG 34 
GEEN 2 
  
VOORKEUR DORP: 20 
BIEZENMORTEL 18 
HELVOIRT 2 

 In Biezenmortel is aan twee straten op de grens Biezenmortel/Helvoirt gevraagd wat hun dorp 
van voorkeur is bij herindeling. 

 
 
 
ESCH UNIEKE ADRESSEN 

  
VOORKEUR GEMEENTE: 611 
VUGHT 246 
BOXTEL 343 
GEEN VOORKEUR 18 
GEEN OVEREENSTEMMING 4 

 In Esch is in de tweede consultatie nadrukkelijk gevraagd om meerdere reacties te geven per 
adres indien men van mening verschilt.   

 
 
 
 
HAAREN UNIEKE ADRESSEN 

  
VOORKEUR GEMEENTE: 35 
BOXTEL 2 
OISTERWIJK 24 
VUGHT 7 
HELVOIRT/VUGHT 1 
GEEN VOORKEUR 1 
 
 



HELVOIRT  

  
VOORKEUR GEMEENTE: 155 
BOXTEL 1 
HEUSDEN 4 
OISTERWIJK 6 
TILBURG  4 
VUGHT 138 
GEEN VOORKEUR 2 
  
VOORKEUR DORP: 11 
BIEZENMORTEL 4 
HAAREN 1 
HELVOIRT 6 

 In Helvoirt zijn er enkele straten die hun voorkeur hebben uitgesproken voor een bepaald 
dorp. 
 
 

Extra bevraging Esch 
In Esch is na de gespreksronde een extra bevraging gedaan in de maand mei. Dit is gedaan omdat er 
uit de gespreksronde geen duidelijke voorkeur bleek voor Boxtel of Vught als toekomstige gemeente. 
Met de extra bevraging is nagegaan of dit beeld klopt. 
 
Begrenzing 
Tijdens deze gespreksronde konden inwoners ook aangeven hoe de begrenzing moet zijn bij 
herindeling. Het gaat hier veelal om correcties op perceelniveau. Over de indeling van individuele 
percelen is nog geen informatie bekend. Het raadsvoorstel van 5 juli geeft hierop nog geen antwoord. 
 
 


