
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 8| 2020

Omgevingsvergunningen
Ter inzage
- Sportlaantje 1a Haaren, ontwerpbeschikking ter 
inzage van 27 februari tot en met 8 april 2020
- Sportlaan 1a Helvoirt, ontwerpbeschikking ter inza-
ge van 27 februari tot en met 8 april 2020 
Melding
Achterstraat 6 Helvoirt, brandveilig gebruik voor 10 
wooneenheden
Aangevraagd
- Hulsberg 5 Esch, verbouwen van een woning
- Hoenderstraat perceel B1625 Helvoirt, veranderen 
van een veldschuur
- Winkelsestraat 33 Biezenmortel, oprichten van een 
viskwekerij
- Leunisdijk 25 Esch,plaatsen overkapping
Verleend
- Tempeliersweg 39 Haaren, wijzigen voorgevel
- Belversestraat 4 Haaren, verbouwen bedrijfsgebouw 
naar woning

Evenementen & Horeca

Milieu 
- Koolhofweg 1 Haaren, veranderen van een 
veehouderij
- Postelstraat 21 Esch, veranderen van een vee-
houderij
- Winkelsestraat 17 Biezenmortel, beëindigen van 
een varkenshouderij
- Gommelsestraat 12 Biezenmortel, veranderen 
agrarisch bedrijf
- Hooghoutseweg 23 Biezenmortel, intrekking 
omgevingsvergunning voor een veehouderij 

Aangevraagd
- Gommelsestraat 30 Biezenmortel, Brabantse 
Kampioenschappen Concours Hippique 2020 op 
11 en 12 juli 2020
- Marktplein Esch, Kermis Esch van 10 tot 14 april 
2020
- Kerkstraat 45 Haaren, Drank-en Horecavergun-
ning
- Kerkstraat 45 Haaren, exploitatievergunning 
Verleend
- Capucijnenstraat 46 Biezenmortel, geluidhinder 
door percussie gezelschap op 4 en 5 juni 2020, 
van 9.30 tot 12.30 uur en 14.30 tot 17.30 uur.

NIEUWS UIT DE RAAD

Agenda raadsvergadering 
Datum         5 maart 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)

6. Raadsvoorstel en -besluit Afhandeling ingekomen 
stukken raad   
7. RV 1322 Vaststelling bestemmingplan 
Udenhoutseweg 12
8. RV 1331 Strategie voor verzoeken van GR-en en 
andere organisaties over kwesties die spelen na de 
herindelingsdatum
9.Sluiting raad

Jeugdhulp
Afgelopen raadsvergadering is een nieuwe verordening 
sociaal domein behandeld. De bestaande verordenin-
gen dienden vanwege wetgeving en jurisprudentie 
aangepast te worden. Door alles in één verordening op 
te nemen kan een integrale dienstverlening beter vorm 
gegeven worden.

In het voorstel stond dat het college de kosten van 
jeugdhulp niet zal vergoeden als deze door een niet-ge-
contracteerde aanbieder wordt geleverd. Nu staan op 
de lijst van Jeugdhulp Noord-Oost Brabant met name 
zorgaanbieders uit de regio Noord-Oost Brabant, slechts 
een enkele uit (regio) Oisterwijk en Tilburg.

Het CDA vindt dat met het oog op de aanstaande 
herindeling van de gemeente het ook mogelijk moet zijn 
dat het college de kosten van jeugdhulp van niet-gecon-
tracteerde aanbieders kan vergoeden. Twee dorpen uit 
de gemeenten gaan naar een andere regio, Haaren en 
Biezenmortel. De oorspronkelijke formulering gaf niet de  
ruimte aan het college om hulp van andere aanbieders

uit de regio 
Tilburg te  
vergoeden.  
 
Met een wijzi-
gingsvoorstel van 
ons dat door alle andere partijen werd gesteund, wordt 
die mogelijkheid wel geboden en kan de jeugdige 
nu een aanbieder kiezen uit die regio en kan de hulp 
door de gemeente worden betaald. Het kan nl. zijn dat 
jeugdigen vanuit de continuïteit van de hulp kiezen 
voor een aanbieder, waarmee de gemeente nu geen 
contract heeft. Dit kan m.n. spelen voor inwoners die 
naar de gemeenten Oisterwijk en Tilburg gaan. Vanuit 
bescherming van kwetsbare jeugd is voor het CDA 
belangrijk dat de zorg door kan blijven gaan en er niet 
van aanbieder gewisseld moet worden.

Hein van Poppel | Raadslid CDA Haaren

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

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


