NIEUWS GEMEENTE HAAREN

28 november
EÉN DAG GEEN AANVRAAG VOOR PASPOORTEN OF ID KAARTEN
Op donderdag 28 november werken we aan ons systeem voor paspoorten en identiteitskaarten.
Daarom kunt u die dag geen paspoorten of ID kaarten aanvragen. De eerder aangevraagde
reisdocumenten kunnen wel worden opgehaald bij de receptie.
------------------KOM JIJ ERUIT?
Veel Nederlanders hebben geldproblemen. En die problemen
worden vaak ernstig omdat we gemiddeld 5 jaar wachten met
hulp zoeken. In die 5 jaar wordt het oorspronkelijke bedrag
ruim 10 zo hoog. Dat is zonde. Kom jij eruit?
Het is belangrijk dat mensen zo snel mogelijk hulp krijgen bij
hun geldzorgen. De eerste stap naar een oplossing? Eerlijk
zijn over de situatie en er met iemand over praten. Iemand
die zij vertrouwen. Want zo kan iemand met geldproblemen in
contact komen met de juiste instanties. Maar dit vraagt om
moed en lef.
Jij kunt daarbij helpen
Ken jij mensen die mogelijk geldzorgen hebben? Praat
erover. ‘Kom jij eruit?’ is een eenvoudige vraag, waarmee je
het gesprek kunt beginnen. Kijk op www.komjijeruit.nl voor
verhalen en gesprekstips.

-------KLEINE TENTOONSTELLING IN DE HAL VAN HET GEMEENTEHUIS
Vanaf heden tot 18 december, vindt u in de vitrinekast in de hal,
Prachtig gehaakte kerststal figuren door Diny Poos.
Vooral voor de kinderen mooi om te zien.
Wij nodigen u van harte uit om deze tentoonstelling te komen bekijken. Loop gerust ‘ns binnen.

INHAALDAGEN AFVAL INZAMELING
Tijdens de feestdagen haalt de Afvalstoffendienst
geen afval op. Lees hieronder wanneer uw afval
wordt opgehaald.
Inhaaldagen
Woensdag 25 december, 1e Kerstdag, alle afval
vervalt, inhaaldag is zaterdag 21 december.
Donderdag 26 december, 2e Kerstdag, alle afval
vervalt, inhaaldag is zaterdag 28 december.
Woensdag 1 januari 2020, Nieuwjaarsdag, alle afval
vervalt, inhaaldag is zaterdag 4 januari 2020.
De papier route van 26 december verschuift naar
zaterdag 28 december. De inhaaldagen worden ook via een nieuwsbericht en een pushbericht op de
App van de Afvalstoffendienst kenbaar gemaakt.
Afvalkalender 2020
De Afvalkalender voor 2020 is per 1 december zichtbaar/live. U ontvangt hier een melding van via een
nieuwsbericht op de Afvalstoffendienst app.

------------

PRIKBORD
21 november: Ondernemersavond Haaren, 19.00 uur, ’t Boerderijtje
28 november: Raadsplein, 20.00 uur, gemeentehuis
30 november: Festival Futura, 13.00 – 18.00 uur, gemeentehuis
12 december: Raadsvergadering

