
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 uw mail-
box ontvangen? Meld 
u dan aan op www.
overheid.nl/attende-
ringsservice voor de 
e-mailservice.

E-mailservice

BEKENDMAKINGEN
Hieronder vindt u een samenvatting van onze bekendmakingen
WEEK 32 | 2020

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
- Helvoirtsestraat 33 Helvoirt, plaatsen overkapping 
voor stallen vrachtwagens
- Rijksweg 16 Helvoirt, wijzigen gebruik landhuis 
Marienhof ten behoeve van wonen 
- Lage Raam 1a Haaren, tijdelijk plaatsen woonunit
- Overeind 9 Esch, bouwen schuur en overkap-
ping aan bestaande woning
- Roonsestraat 3 Haaren, plaatsen wanden aan 
twee stellingen
- Perceel B290 Reigerskant kavel 6 Esch, bouwen 
woonhuis
- Molenstraat 12 Helvoirt, kappen vijf eiken en een 
esdoorn
’t Hoog 3 in Helvoirt, verbouwen groepsaccom-
modatie de Hoge Distel
Vergunningsvrij aangevraagd
Weth. Bresserstraat 17 Haaren, bouwen en han-
delen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Verleend
- Perceel C1503 Haaren, kappen gevaarlijke en 
zieke boom in wegberm
- Perceel E1011 Helvoirt, kappen dode boom in de 
wegberm

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

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

- Helvoirtsestraat 3 Helvoirt, plaatsen 2 tijdelijke 
woonunits
- Nieuwkuikseweg 2a Helvoirt, verbreden dakkapel 
en renoveren rieten kap
- Broeksteeg 68/70 perceel B2758, kappen 5 
eikenbomen en 1 Amerikaanse eik
- Oisterwijksedreef 1b Haaren, kappen meerstam-
mige wilg
- Mgr. Berkvensstraat 4 Haaren, bouwen bijge-
bouw
- Lange Pad 30 Helvoirt, bouwen overkapping
- Nieuwkuikseweg 46 Helvoirt, wijzigen bestem-
ming voor cateringactiviteiten
- Gever 7a Haaren, bouwen bijbehorend bouw-
werk
Geaccepteerde sloopmelding
- Helvoirtsestraat 23 en 11a Haaren, slopen 5 
stallen

Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit
- Kerkstraat 45, 5076 AT Haaren, starten restaurant
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