
Contact
Bezoekadres  
Mgr. Bekkersplein 2 
5076 AV  Haaren 
Postadres 
Postbus 44
5076 Zg  Haaren
Telefoon
0411 62 72 82
E-mail
gemeente@haaren.nl
Website
www.haaren.nl
 
Afspraak
We werken op afspraak. 
U maakt een afspraak via 
de website of telefonisch 
Ma t/m do 08.30 - 17.00 
Vr 08.30 t/m 12.00

Loket Wegwijs
Telefonisch bereikbaar 
0411 65 59 90 
Ma t/m vr  08.30 - 12.30  
Op afspraak, maandag- 
en woensdagochtend 
tussen 09.00 en 12.00. 
Maak een afspraak via 
0411 65 59 90.

Afval
Voor klachten over 
inzameling, omwisselen 
of aanvragen afvalcontai-
ners belt u de Afvalstof-
fendienst 073 615 65 06.

Milieustraat
woensdag 13.30 - 16.30
zaterdag 09.00 - 15.00 

Wij publiceren onze 
volledige en rechtsgeldi-
ge bekendmakingen en 
kennisgevingen online 
op de website www.over-
heid.nl. Hier staan ook per 
publicatie de 
mogelijkheden voor 
bezwaar en beroep. 
Iedere week de bekend-
makingen in je mailbox 
ontvangen? Meld je 
dan aan op www.
overheid.nl/attende-
ringsservice voor de 
e-mailservice.

E-mailservice

BEKENDMAKINGEN
Hieronder vindt u een samenvatting van onze bekendmakingen
WEEK 13| 2020

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
- Hoge Raam 4 Haaren, renoveren van bestaande 
woning
- Marius van de Wildenbergstraat 17 Haaren,  
verwijderen van een draagmuur en plaatsen balk
- Het Root, perceel B2468 in Esch, bouwen van 
een bedrijfswoning
Verleend 
- Torenstraat Helvoirt, kappen van een aantal eiken 
die in slechte staat zijn
- De Dijk 4 Helvoirt, kappen van drie bomen
Geweigerd
- Overeind 7 Esch, plaatsen van een poort 
Geaccepteerde sloopmelding
- Blazeveldweg 10 Haaren, verwijderen asbest  
- Belversestraat 47 Haaren, verwijderen asbest

Bulletin per e-mail ontvangen
Ontvangt u dit bulletin liever wekelijks per e-mail? 

Stuur dan een e-mail naar communicatie@haaren. nl 

NIEUWS UIT DE RAAD

Raadsvergadering anders van opzet
De raadsvergadering van 2 april vindt in verband met het corona-virus niet 
plaats in het gemeentehuis in de raadszaal. Op dit moment wordt onderzocht 
op welke manier de vergadering zal worden vormgegeven, bijvoorbeeld schrif-
telijk of via een digitale verbinding. De gemeenteraad en zijn leden kunnen een mening geven over de 
raadsvoorstellen die voorliggen. Deze raadsvoorstellen staan op de website van de gemeente Haaren. Later 
zullen de raadsbesluiten formeel worden bekrachtigd in een raadsvergadering in de raadszaal.

Milieu 

Evenementen

Melding
- ’t Hoog 10 Helvoirt, veranderen van een  
veehouderij met minicamping

Aangevraagd
- Oisterwijksedreef 12 Haaren, Koningsdag op  
27 april 2020
Verleend
- Antwerpse Baan Helvoirt, Rebirth Festival 2020 
op 10, 11, 12 en 13 april 2020 

Horeca
Verdaagd
- Capucijnenstraat 44-46 Biezenmortel, verdaging 
exploitatievergunning

Afgewezen sloopmelding
- Mgr. Zwijsenstraat 6 Haaren, verwijderen asbest


