NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Week 45 – 2 november 2020

HERINDELINGSKRANT GEMEENTE HAAREN
Omdat de gemeente Haaren per 1 januari 2021 gaat herindelen hebben we samen met de gemeenten
Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg een herindelingskrant gemaakt voor ieder dorp. Hierin staat
informatie over onze dienstverlening t/m 31 december, een afscheidswoord van het gemeentebestuur
en ook komen een aantal inwoners en organisaties aan het woord. Ook heet uw nieuwe gemeente u
alvast een warm welkom.
Online lezen
Leest u de krant liever online? Dat kan ook! U vindt de herindelingskrant van ieder dorp op onze
website. Ga hiervoor naar www.haaren.nl/herindeling.
Niet bezorgd?
Is er bij u geen herindelingskrant bezorgd en wilt u toch graag een exemplaar ontvangen? Stuur een
mail naar communicatie@haaren.nl met daarin uw naam en adres of bel naar ons algemene nummer
(0411) 62 72 82.
----------RAADSVERGADERING 12 NOVEMBER
De openbare raadsvergadering op donderdag
12 november 2020 in het gemeentehuis en begint om
20.00 uur. In verband met de coronamaatregelen is het
aantal bezoekers beperkt.
Agenda
De agenda en voorstellen vindt u op
www.haaren.nl/gemeenteraad .
De geluidsopnames van de raadsvergadering zijn de
dag ná de vergadering te beluisteren. Klik hiervoor op
dezelfde pagina www.haaren.nl/gemeenteraad .

Aanmelden
Indien u de raadsvergadering wilt bijwonen, meldt u zich aan voor 12 november 12.00 uur bij de griffie,
griffie@haaren.nl.
---------OISTERWIJK NEEMT DOSSIER DEN DOMP OVER VAN HAAREN
Na overleg tussen Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH) en de gemeenten Haaren en
Oisterwijk is besloten om het dossier over de ver(nieuw)bouw van gemeenschapshuis Den Domp per
direct over te dragen van de gemeente Haaren naar de gemeente Oisterwijk.
Wethouder Harry van Hal: “Dat de overdracht nu
plaatsvindt, is logisch. Vanaf 1 januari 2021 maakt het
dorp Haaren onderdeel uit van de gemeente Oisterwijk
en ligt het gemeenschapshuis binnen die
gemeentegrenzen. De gemeenten hebben
afgesproken taken en dossiers van Haaren waar het
nodig is én kan al voor de herindelingsdatum over te
nemen.”
Uitwerken plan
Voor de ver(nieuw)bouw van Den Domp wordt een
plan uitgewerkt door SGH. Zij zijn nu zo ver dat ze een
architectenbureau vragen om een ontwerp te maken. Eerder gaf het college van Oisterwijk al aan
positief te staan tegenover de ver(nieuw)bouw van het gemeenschapshuis.
Toekomst
Op basis van de plannen van SGH en de financiële situatie, besluit de gemeenteraad van Oisterwijk
over het al dan niet toekennen van 1,5 miljoen aan SGH voor de uitvoering van het plan. Wanneer dit
voorstel wordt ingediend en behandeld, is nog niet bekend. Stichting SGH en gemeente Oisterwijk
gaan hierover verder in gesprek. Wethouder Dion Dankers van Oisterwijk: “We hebben al regelmatig
overleg gehad over Den Domp met SGH en de gemeente Haaren. Wij kijken er naar uit om de
samenwerking met SGH voort te zetten. Ons gezamenlijke doel is te zorgen dat de
gemeenschapsvoorziening ook in de toekomst een gastvrije plek kan blijven voor de inwoners van
Haaren.”
----------

