NIEUWS GEMEENTE HAAREN

TOEKOMST GEMEENTE HAAREN
De gemeente vindt het van belang dat er voor de begrenzing een breed draagvlak bestaat. Vandaar er
gespreksavonden zijn georganiseerd in de dorpen. Was u aanwezig en heeft u nog niet gereageerd of
was u verhinderd en wilt u toch reageren? Dan informeren wij u in deze publicatie over de
mogelijkheden.
Wat willen we van u weten?
De twee kernvragen zijn:
 Bij welke gemeente wilt u dat uw dorp aansluit?
 Welke begrenzing moet daarbij worden aangehouden?
Praatprent
Als startdocument is een zogenaamde praatprent opgesteld. Daarbij is uitgegaan van:
 De gemeentegrenzen uit 1996 toen de gemeenten Esch, Helvoirt en Haaren werden
samengevoegd tot de nieuwe gemeente Haaren;
 De gemeentegrenzen uit 1997 toen het dorp Biezenmortel werd samengevoegd met de
gemeente Haaren;
 Maatwerk uitsluitend op basis van onlogische situaties.
De praatprent kunt u vinden:
 Op www.haaren.nl/toekomst
 In de gemeenschapshuizen in Biezenmortel en Helvoirt (informeer bij de beheerder).
 In het gemeenschapshuis van Esch (vanaf 10 april; informeer bij de beheerder).
 In het gemeentehuis (informeer bij de balie).
Toelichting begrenzing
De gemeente realiseert zich dat de begrenzing gevoelig kan liggen. Zo kunt u als inwoners onderling
een verschillende oriëntatie hebben, bijvoorbeeld door werk, sportverenigingen of familiebanden. Van
meerdere inwoners en inwonersgroepen heeft de gemeente brieven en telefoontjes ontvangen over
de begrenzing. Soms met een éénsluidende visie, maar ook met de eigen constatering dat een buurt
niet altijd op dezelfde lijn zit.
Hoe kunt u reageren?
 Door een reactieformulier in te vullen. Dat kan via www.haaren.nl/toekomst, maar u kunt ook
een reactieformulier ophalen bij de gemeenschapshuizen in Helvoirt, Biezenmortel en Esch
(vanaf 10 april) of in het gemeentehuis. U kunt het ingevulde formulier afgeven of opsturen
naar het gemeentehuis.
 Door een brief te sturen naar de gemeente Haaren, Postbus 44, 5076 ZG Haaren.
 Door een mail te sturen naar gemeente@haaren.nl met als onderwerp begrenzing dorpen.
Reacties kunt u indienen tot en met 16 april 2018.

KLEINE TENTOONSTELLING IN DE VITRINEKAST IN HET GEMEENTEHUIS
Vanaf 27 maart tot eind mei vindt u in de vitrinekast in de hal.
Een verzameling schrijfbenodigdheden van Henk van Helvert.
Deze omvat zowel de middelen om te schrijven. (ganzenveren, griffels, potloden, vulpotloden,
penhouders, vulpennen en balpennen) als de dragers (perkament, papyrus, papier en leien)
Kortom van alles wat met schrijven te maken heeft.
Wij nodigen u van harte uit om te komen kijken. Loop gerust ‘ns binnen.

PRIKBORD
Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn:
 Donderdag 19 april Raadsvergadering in het gemeentehuis; aanvang 20.00 uur.
 Donderdag 17 mei Raadsplein in het gemeentehuis, aanvang 20.00 uur.
 Donderdag 31 mei Raadsvergadering in het gemeentehuis, aanvang 20.00 uur
U bent van harte welkom!

