
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 36 | 2020

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
- Oude Bosschebaan 14 Biezenmortel, legaliseren 
trekkershut en realiseren  
streekproductenwinkel voor Bed and Breakfast
- Nachtegaallaan 5 Biezenmortel, 
restaureren monumentale boerderij
Verleend
- Belversestraat 27 Haaren, vergroten woning
- Nieuwkuikseweg 38 Helvoirt, beginnen boerderij-
winkel met verkoop streekproducten

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

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

- ’t Hoog 3 Helvoirt (58215), verbouwen en uit-
breiden groepsaccommodatie de Hoge Distel
- Kantstraat 2c Haaren (OV57110), bouwen  
vrijstaande woning
- Vogelenzang 8 Haaren (OV57143), plaatsen 
uitbouw op eerste verdieping en wijzigen indeling 
begane grond woning
Gemeld activiteitenbesluit
- Biezenmortelsestraat 4 Biezenmortel (MM58077), 
veranderen boomkwekerij

NIEUWS UIT DE RAAD

Agenda raadsplein

Datum         10 september 2020
Tijd               20.00 uur    
Locatie         gemeentehuis, Raadszaal 

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Haaren, herziening 2020.
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