(PUBLICATIES gemeente Haaren week 40 – 4 oktober 2017)

BUURTPREVENTIE DE NOENES

1 oktober organiseerde de buurtpreventie “de Noenes” een bijeenkomst. Op uitnodiging waren
politie en gemeente aanwezig om terug te kijken op het afgelopen jaar en samen na te denken
over de veiligheid in het gebied. Een bijkomend voordeel van buurtpreventie is te vinden in
sociale effecten. Een buurtpreventieproject is namelijk van en voor de inwoners. Die met elkaar
communiceren en samen voor een gemeenschappelijk doel staan. De buurtpreventie is altijd
opzoek naar nieuwe leden.
Interesse om mee te wandelen, meld je aan via gemeente@haaren.nl of direct bij vereniging de
Noenes.

LAADPUNTEN VOOR DUURZAAM RIJDEN
Het aantal elektrische auto´s in Nederland stijgt hard. En dat is positief, want elektrisch rijden is
duurzamer dan rijden op benzine of diesel. Daarom plaatst de combinatie Nuon - Heijmans 2500
nieuwe laadpunten in de provincies Brabant en Limburg. Alle laadpunten worden voorzien van 100%
windenergie uit één van Nuons windparken in Nederland. Door elektrisch te rijden draagt u bij aan een
schonere en stillere omgeving. Helaas heeft niet iedereen plaats voor een laadpaal bij zijn/haar huis.
Daarom kunnen inwoners én bedrijven nu een aanvraag indienen voor het plaatsen van laadpaal in de
openbare ruimte van gemeente Haaren.
Hoe kunt u een laadpunt aanvragen?

Een aanvraag indienen voor een laadpaal doet u via www.haaren.nl/laadpalen. Om de laadpunten te
gebruiken hebt u ook een laadpas nodig, deze is gratis aan te vragen. Met de laadpas laadt u voor
€ 0,22 per kilowattuur op de laadpunten van Nuon-Heijmans in Brabant en Limburg.

PROGRAMMABEGROTING 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Haaren heeft de Programmabegroting 2018
voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierin zijn het voorgenomen beleid en de financiële consequenties
hiervan opgenomen voor 2018 en verder.
Inzage
U kunt de Programmabegroting 2018 inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Het
boekwerk kunt u, tegen vergoeding, opvragen bij de gemeentewinkel. Daarnaast is de begroting ook
te raadplegen via de gemeentelijke website.
Wanneer in raadsplein en raadsvergadering?
Op 12 oktober wordt de programmabegroting behandeld tijdens het raadsplein en op 26 oktober is de
raadsvergadering.
Ook u bent van harte welkom!

KLEINE TENTOONSTELLING IN DE HAL VAN HET GEMEENTEHUIS
Vanaf 1 oktober ziet u in de vitrine een diversiteit aan geschenken, ontvangen tijdens de vele
ontmoetingen die plaats hebben gevonden tussen Europese dorpen.
Een mooie verzameling van Stichting Friends of Europe Esch.
Sinds 1990 bestaat er een uniek samenwerkingsverband met (op dit moment)
28 dorpen uit alle Europese lidstaten.
Wij nodigen u van harte uit om deze tentoonstelling te komen bekijken. Loop gerust ‘ns binnen.

PRIKBORD
Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn







Dinsdag 3 oktober : “Helder Theater” voor u als ouder
Aanvang 19:30 in Brede School de Sprankel in Haaren
woensdag 4 oktober: “Helder Theater” voor u als ouder
Aanvang 19:30 in HelvoirThuis in Helvoirt
Woensdag 4 oktober burgerpeiling in de gemeente Haaren
Donderdag 12 oktober: raadsplein
Kijk voor meer informatie op de raadspagina en op www.haaren.nl bij de Vergaderkalender, te
vinden onder “bestuur en organisatie”
Donderdag 26 oktober: raadsvergadering
Aanvang 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis
Dinsdag 31 oktober: Bijeenkomst Wmo adviesraad
In Biezenmortel in de Vorselaer inloopmogelijkheid van 19.00 tot 19.30 uur,
vervolgens aanvang vergadering 19.30 uur

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Afval gooi je in de prullenbak, waarom laat je
hondenpoep dan op straat liggen?
Een écht baasje ruimt die poep gewoon op. Samen houden we onze dorpen schoon!

