NIEUWS GEMEENTE HAAREN

STOPPER
KLEINE TENTOONSTELLING IN DE VITRINEKAST IN
HET GEMEENTEHUIS
Vanaf heden tot 23 april vindt u in de vitrinekast in de hal
prachtige gedecoreerde ganzen eieren door Cor de
Jong uit Helvoirt
Wij nodigen u van harte uit om te komen kijken. Loop gerust
eens binnen.

MAAK DE BEWEEGROUTE HELVOIRT WINNAAR VAN
NEDERLAND
De Beweegroute Helvoirt heeft onlangs gewonnen omdat dit
tot het beste idee van Brabant is uitgeroepen. Nu staat NoordBrabant (De Beweegroute Helvoirt dus) in de landelijke finale.
Als je wilt dat de Beweegroute Helvoirt landelijke bekendheid
krijgt, dus wint, stem dan via onderstaande link. Doe het
VOOR 27 maart en het komt allemaal goed.

Stemmen
Vanaf nu tot en met 27 maart kun je stemmen via
www.kernmetpit.nl. Ga vervolgens naar 'Stem op je favoriete
project' en dan natuurlijk naar Noord-Brabant.
Je ziet daar het filmpje dat we gemaakt hebben, de link
'Beweegroute Helvoirt' naar nadere informatie over het
ontstaan van de route en natuurlijk de link 'STEMMEN".

WIJZIGING AVONDOPENSTELLING GEMEENTEHUIS
Vanaf 1 april heeft de gemeente Haaren nog maar één
avondopenstelling in plaats van twee. Wilt u een afspraak
maken in de namiddag of in de avonduren voor bijvoorbeeld
het verlengen van een rijbewijs? Dan kan dat op maandag.
Beide balies zijn dan open van 15 tot 19 uur. Daarnaast kunt u
elke ochtend afspraken inplannen, op alle werkdagen. De
middag/avondopenstelling op donderdag vervalt.
Afspraken inplannen kunt u via www.haaren.nl/afspraak of u
belt naar 0411 62 72 82.
--------------PRIKBORD
Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeenteinteressant of van belang zijn:
 Zaterdag 23 maart Leemputten/Leemkuilen; zwerfvuil
opruimen met LNMH; 10.00 – 12.00 uur.
 Donderdag 28 maart, Raadsvergadering in het
gemeentehuis om 20.00 uur.
 Woensdag 3 april, Klankbordgroep Torenstraat
Helvoirt in het HelvoirThuis




Donderdag 11 april, Raadsplein in het gemeentehuis
om 20.00 uur.
Donderdag 25 april, Raadsvergadering in het
gemeentehuis om 20.00 uur.

