NIEUWS GEMEENTE HAAREN
Week 40 – 28 september 2020

GEMEENTERAAD STELT BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED VAST
Op donderdagavond 24 september heeft de gemeenteraad van Haaren het Bestemmingsplan
Buitengebied Haaren, herziening 2020 vastgesteld. Het besluit is een
belangrijke mijlpaal na een transparant proces van dialoog met inwoners,
planvoorbereiding, afwegingen maken en nemen van besluiten.
Uitgangspunten
Deze herziening berust op een aantal uitgangspunten vanuit de raad in
2018. Het belangrijkste uitgangspunt was het implementeren van bestaand
beleid. Denk hierbij aan VAB beleid, meer gebruiksmogelijkheden creëren
voor het opwekken van duurzame energie en het aanpassen van het
bestemmingsplan op maatschappelijke opgaves en wensen van inwoners
en ondernemers.
Gedragen plan
Het proces is bottom-up ingericht en met veel zorg uitgevoerd. Er zijn dialogen gehouden met
inwoners en diverse organisaties zoals ZLTO, GGD, ondernemersvereniging, LNMH,
Natuurmonumenten, Duurzame Energie Haaren, Vereniging bosbewoners, Duinboeren, Recron,
Koninklijke Horeca Nederland en Brabants landschap. Wethouder Van Hal: “Getuige de ruime
aandacht die de herziening van het bestemmingsplan heeft gekregen, kan ik me terecht zeggen dat dit
een gedragen plan is. Ik ben trots op niet alleen de inhoud maar ook het proces dat we als gemeente
hebben gelopen. Ik ben dan zeer verheugd dat de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld. Het
getuigt van een meedenkende en betrouwbare overheid.”
Hoe nu verder?
Nu de raad het plan heeft vastgesteld, komt het plan binnenkort zes weken ter inzage te liggen. In
deze termijn hebben belanghebbenden de mogelijkheid een verzoek tot voorlopige voorziening en
beroep in te dienen bij de Raad van State.
-----BLADCONTAINERS
De herfst geeft een prachtig schouwspel wanneer de bladeren aan
de bomen verkleuren. Op het moment dat de bladeren gaan vallen,
veroorzaken ze ook vaak voor overlast.
Daarom verwijdert WSD Groen en Bouw de gevallen bladeren in de
straten. Naast deze periodieke schoonmaak plaatsen we
bladcontainers op een aantal plekken waar veel grote gemeentelijke
bomen staan.
Waar en wanneer?
In de periode dat de bomen hun blad laten vallen plaatsen wij
bladcontainers in de bebouwde kom van de vier dorpen. Wij zetten de containers in de week van 1
oktober neer en halen ze in de week van 10 december weer op.
Locaties
 Biezenmortel: Slijkhoef (in parkeerhaven bij de school), Kloosterstraat en 2x Capucijnenstraat.
 Esch: Haarenseweg/Marktplein, Nieuwland, Leunisdijk, Kollenberg, Groenweg en
Postelstraat.





Helvoirt: Tilburgstraat, Sint Nicolaasstraat, Van de Meerstraat, Van Oirschotstraat, Lage
Driesstraat, Van Grevenbroeckstraat, Lijsterbes, Kloosterstraat/Kastanjelaan, Sint Jorisstraat,
Poirterstraat, Oude Rijksweg, Helvoirtsestraat ( voetgangerssluis naar Sterrennacht), Dokter
Landmanstraat, Biestakkerstraat (thv de oude gemeente werf), Achterstraat thv de
Schutsboom, Gildehof, Eikendonk en Berkendreef
Haaren: Groenplein, Kerkstraat, Haarensteijnstraat, Sleutelbloem, Lindelaan, Tempeliersdal,
Burgemeester de Ruijterstraat, Burg. Panisstraat, Boekweit, Burg. van de Ven / Zwartrijt,
Bossebaan, Oude Kerkweg, Plataanlaan, Tempeliersweg, Vendelplein, Reitselaan,
Wethouder Bresserstraat, Nemelaerstraat, Scheurbroeksesteeg en Broeksteeg.

Waar zijn ze voor?
Deze containers zijn uitsluitend bedoeld voor bladeren. Als ze gebruikt worden voor het dumpen van
ander (groen)afval, verwijderen wij ze onmiddellijk.
Informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Ruimte en Samenleving van de gemeente Haaren,
via telefoonnummer (0411) 62 72 82.

