
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.
overheid.nl. Hier staan 
ook per publicatie de mo-
gelijkheden voor bezwaar 
en beroep. Iedere week 
de bekendmakingen in je 
mailbox ontvangen? Meld 
je dan aan op www.
overheid.nl/attende-
ringsservice voor de 

E-mailservice

BEKENDMAKINGEN
Hieronder vindt u een samenvatting van onze bekendmakingen
WEEK 5| 2020

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
- Leunisdijk B1734 Esch, het kappen van 14 bomen 
in verband met herinrichting Leunisdijk
-Tempeliersweg 39 Haaren, het wijzigen van de 
voorgevel
- Biezenmortelsestraat 41 Biezenmortel, het  
vervangen van een garage dak.
- Den Hoek perceel D5777 Helvoirt, het kappen van 
een populier.
- Koolhofweg 1 Haaren, het realiseren van een 
sleufsilo
Verdaagd
- Schoorstraat 10 Helvoirt, het huisvesten van  
arbeidsmigranten
Verleend
- Rijksweg 11 Haaren, het plaatsen van lichtreclame
- Rijksweg 16b Helvoirt, het plaatsen van handels-
reclame op het pand

- Driehoeven 2 Haaren, horeca-exploitatie-
vergunning voor horecabedrijf 
Verleend 
- Sportlaan 1a Helvoirt, openbaar Afscheidsfeest CV 
GoedGek en CV Ongeremd op 25-02-2020
- Mgr. Bekkersplein Haaren, pleinfeest carnaval op 
22 februari 2020
- Vincent van Goghplein Helvoirt, het innemen van 
een standplaats voor de verkoop van Thais eten op 
donderdagmiddag vanaf 06-02-2020
- Kloosterstraat 30 Helvoirt, Kindercarnaval van 22 
t/m 25 februari 2020

Aangevraagd
- Oisterwijksedreef 12 Haaren, drank-en horecaver-
gunning 
- Oisterwijksedreef 12 Haaren, horeca-exploitatie-
vergunning voor horecabedrijf

NIEUWS UIT DE RAAD

Datum         6 februari 2020
Tijd               20.00 - 22.30 uur     
Locatie         Raadzaal 
Voorzitter     Yves de Boer
 
1. Opening en mededelingen 
2. Spreekrecht voor inwoners; 5 minuten per spreker  
ook onderwerpen die niet op de agenda staan
3. Vragenhalfuur raad
4. Vaststellen agenda en trekking van het stemcijfer
5. Herindeling gemeente Haaren  
(mondelinge toelichting college)

Agenda raadsvergadering 

Evenementen & Horeca

Het College van Burgemeester en Wethouders 
heeft op 19 november 2019 het verkeersbesluit tot 
instellen van een parkeerverbod aan de noordzijde 
van de Oude Rijksweg te Helvoirt vastgesteld. Door 
middel van het plaatsen van borden E1 als bedoelt 
in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
1990 wordt de maatregel bekrachtigd. Het besluit 
wordt bekend gemaakt op de wettelijk voorge-
schreven wijze via https://www.officielebekendma-
kingen.nl, op onze website en in het gemeentelijke 
bulletin.

Verkeersbesluit 

Datum         6 februari 2020
Tijd               20.00 - 22.30 uur     
Locatie         Raadzaal 
Voorzitter     Yves de Boer
 
6. Raadsvoorstel en -besluit Afhandeling ingekomen 
stukken raad
7. RV 1321 Verordening Sociaal Domein 2020
8. RV 1326 Ontvlechting - Invlechting
9. RV 1312 Zienswijze op notitie Gezamenlijk doorontwik-
kelen - Advies over de toekomstige koers WSD
10. Sluiting raad

Keuze maken
Het is niet altijd gemakkelijk; keuzes maken. Vooral niet als je 
soms lijdt aan ‘keuzestress’. Het uitzoeken van een maaltijd in 
een restaurant kan dan een hele opgave zijn, om nog maar te 
zwijgen van de vakantiebestemming. Ikzelf spiek vooraf altijd op 
de digitale menukaart om vervolgens drie dagen te dubben of ik 
de juiste keuze ga maken. De vakantiekeuze is een verhaal apart, 
waarbij ik virtueel de wereld twaalf keer rondvlieg. De grap van 
alles: uiteindelijk blijkt de eerste ingeving, de eerste keuze vaak de 
uiteindelijke. 
Nu de opsplitsing van onze gemeente naderbij komt, moeten ook 
wij steeds vaker keuzes maken. Voor onze politieke toekomst was 
het niet heel lastig. Anders dan de lokale partijen, sluit de VVD 
vanzelfsprekend aan bij de omliggende afdelingen. Ton van de 
Ven zal voor de VVD Oisterwijk het Haarense gezicht worden, 
Peter Stark en Claudia van de Pol de Essche gezichten voor VVD 
Boxtel. Voor Helvoirt zijn we de VVD-toekomst eveneens aan het 
uitstippelen, dus ook dat gaat helemaal goed komen. De keuzes 
voor onze politieke toekomst zijn dus relatief eenvoudige kwesties.
De komende vergadering neemt de gemeenteraad een besluit 
over de invlechting en ontvlechting van onze gemeente in de 
ontvangende gemeenten. Het klinkt heel lastig, maar eigenlijk is 
het heel simpel. Er is op een interactieve manier door de gemeen-
teraad, het college en de ambtelijke organisatie gekeken naar alle 

dossiers en onderwerpen 
waar we op dit moment 
mee bezig zijn. Bij alle indi-
viduele onderwerpen is de 
vraag gesteld: wat gaan we 
doen? Stoppen (A), Overdragen aan de ontvangende gemeente 
(B), Samen met de ontvangende gemeente oppakken (C) of 
Volledig zelf blijven doen (D). Uiteraard is er overlegd met de ont-
vangende gemeenten, want ‘it takes two to tango’. Ook hiervoor 
geldt dat het bij sommige zaken eenvoudig is, terwijl andere 
zaken wat lastiger liggen. Daar komt de (bestuurlijke) realiteit om 
de hoek kijken: we hebben nog maar elf maanden, we hebben 
een andere visie dan de buren, er zijn meerdere gemeenten bij 
betrokken, et cetera. Een lastig proces, waar we met z’n allen wel 
doorheen moesten en moeten gaan. En uiteindelijk is het zo, dat 
alles wat we zelf (blijven) doen, geleidelijk samen wordt gedaan 
met de ontvangende gemeenten. Over elf maanden wordt alles 
sowieso overgedragen en bestaat er een kans of risico dat een 
project wordt stopgezet. Want dat is inherent aan de keuze die u 
als inwoner, die we als gemeenteraad, eerder hebben gemaakt. 
Die wetenschap is soms best prettig: daar hoeven we niet meer 
voor te kiezen!
 
Boy Scholtze  | Fractievoorzitter VVD Haaren 



Bulletin per e-mail ontvangen
Ontvangt u dit bulletin liever wekelijks per e-mail? Stuur dan een e-mail naar communicatie@haaren. nl 

Ontvlechting – Invlechting
Het laatste jaar van de gemeente Haaren is begonnen. Er is zelfs 
al weer bijna een maand voorbij. De tijd vliegt, of je dat nu wilt of 
niet. En dat geldt ook voor de lokale politiek.
Enkele jaren geleden is tot een opsplitsing van onze gemeente 
besloten. Maar 2021 leek toen nog ver weg. Daarom dachten 
we nog heel wat voor onze inwoners te kunnen betekenen. Een 
wethouder riep zelfs, dat we de besluiten tot de laatste dag van 
2020 zelf zouden nemen. Niet dus.
Al  vrij snel bleek, dat we dat als gemeenteraad volgens de wet 
bijna niets meer mogen. Als het om meer dan € 50.000,- gaat, 
beslissen eerst de buurgemeenten en uiteindelijk de provincie. 
Ook als het niet om geld gaat, maar om wat grotere beleidsveran-
deringen, is dat de werkwijze.
In het begin had Samenwerking’95 daar heel veel moeite mee. 
Maar wet is wet. Bovendien bleek, dat de buurgemeenten al snel 
hun verantwoordelijkheid namen. En ook serieus naar de toe-
komst van hun nieuwe gemeente keken, dus ook naar het dorp 
wat erbij zal komen in 2021. Ook gemeenteraadsleden die eerst 
nauwelijks belangstelling voor Haaren toonden, zetten zich nu in 
voor Haarense aangelegenheden. Ik had zelf niet verwacht dat 
deze ontwikkelingen zo snel zouden gaan. Met als gevolg, want 

laten we 
eerlijk zijn dat 
de gemeen-
teraad van 
Haaren 
vrijwel overbodig is. Er zijn ook nauwelijks nog serieuze agenda-
punten. En discussie over de aangeboden voorstellen is vaak 
overbodig.
Van één kant ben ik wel blij met de  voortvarendheid van 
Oisterwijk, Boxtel, Vught en Tilburg. Van de andere kant betreur 
ik de ingeslopen passiviteit in Haaren. Een voorbeeld is de Ont-
vlechting-Invlechtingslijst. Hiermee waren we al in het voorjaar 
van vorig jaar bezig. Het is een lijst waarop  allerlei zaken staan, 
waarvoor het college en de gemeenteraad zich zouden kunnen 
inzetten. Waar bij elk punt de keuze wordt gemaakt om het de 
nieuwe gemeente te laten doen of het samen met de nieuwe 
gemeente te doen. Of het zelf nog te doen. Of helemaal niet 
meer te doen.
Nu is de lijst klaar voor vaststelling in de gemeenteraad. Bijna een 
jaar later. Met minder dan een jaar te gaan. Veel gaat naar de 
nieuwe gemeente. Haaren doet nog weinig zelf. Jammer of toch 
maar goed zo?

Johan van den Brand | raadslid Samenwerking’95

Of je nou een 
handicap hebt 
of niet, dat zou 
voor ieder-
een moeten 
gelden. WSD 
zorgt dat 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen. 
WSD gaat graag samen met jou en de gemeente waar jij woont 
op zoek naar werk. 
Ze kijken wat er mogelijk is met jouw kwaliteiten en talenten. 
Soms betekent dat een speciale werkplek: andere werktijden of 
extra begeleiding. 
WSD beschikt over leerwerkplekken bij werkgevers in de regio en 
binnen eigen afdelingen. WSD kan en wil niet accepteren dat er 
mensen zijn die niet volwaardig kunnen meedoen in de maat-
schappij, enkel omdat ze een (arbeids)beperking hebben.
Werk betekent dat je nuttig bezig bent, een prestatie levert en een 
salaris verdient en dat geeft voldoening. 

Werken via de Participatiewet:
Wil je meer informatie over hoe je gebruik kan maken van de 
mogelijkheden die de WSD biedt, neem dan contact op met de 
gemeente.  

Ans Beijens | Fractievoorzitter CDA Haaren

Iedereen doet ertoe ……………….

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder 
steuntje in de rug niet redt, valt onder de Participatiewet. 
Deze wet is er, om zoveel mogelijk mensen aan de slag te helpen. 
Ontvang je een bijstandsuitkering, dan val je vanaf 1 januari 2015 
ook onder deze wet. 
De Participatiewet vergroot de kans dat je aan de slag kunt bij een 
gewone werkgever. Ook als je een handicap of andere arbeids-
beperking hebt.  

Het werkbedrijf van de gemeente voor iedereen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, is de WSD. Omdat ik in het bestuur zit van de 
WSD kreeg ik de mogelijkheid om een dagdeel mee te lopen met 
de medewerkers in het “groen” in Helvoirt. 
Ik schoffelde in een plantsoen in Helvoirt en ondertussen sprak ik 
met de medewerkers over hun eigen verhaal en werk:
Zijn nemen hun taak zeer serieus (werken in de groenvoorzie-
ning). 
Ik heb ze gecomplimenteerd hoe ze de perkjes bijhouden, zodat 
het er allemaal weer netjes uitziet. Ze doen dit werk ook voor 
u, zodat u kunt genieten van de planten in de perken, zonder 
onkruid enz. Ik ben trots op ze !!!
De mens is gevoelig voor een compliment, zij ook; laten we dat 
dan ook doen! Het motto: Deelnemen aan de maatschappij door 
te werken is zinvol en leuk! 

 


