
en stem voor 
een zelfstandig 
Haaren 
Doe mee met de Burgerpeiling 
op 4 oktober

Biezenmortel
Esch

Haaren
Helvoirt

GA STEMMEN 
OP 4 OKTOBER
Neem deel aan de Burgerpeiling 
op 4 oktober. Laat je stem horen en 
kies voor een zelfstandig Haaren. 



Tevreden inwoners
Veel inwoners zijn tevreden over Haaren als zelfstandige gemeente.  
In de 4 dorpen - Haaren, Helvoirt, Biezenmortel en Esch - is het goed 
toeven. Zowel op het gebied van wonen en zorg als in de faciliteiten voor 
scholing en sport. Binnen en tussen de kernen bestaan veel krachtige 
samenwerkingsverbanden. En niet onbelangrijk: de gemeente heeft 
de financiën op orde. 

We zijn er nog niet... 
De gemeente Haaren opsplitsen en de huidige kernen onderbrengen bij 
andere gemeentes heeft op dit moment geen prioriteit. Het is een dure en 
onnodige tussenstap. Tegelijkertijd beseft Samenwerking ’95 heel goed dat 
we er in Haaren nog niet zijn. We staan als gemeente op eigen benen, maar 
we moeten niet op eigen houtje acteren. Samenwerken met buurgemeentes 
en de provincie is cruciaal. Ook in de toekomst. Haaren is groot genoeg 
om zelfstandig te functioneren. Zeker als we de handen ineenslaan en oog 
hebben voor elkaar. 

Onze toekomstplannen 

Samenwerking ’95 maakt zich sterk voor: 

• Gemeenschapshuis Haaren 

• Herinrichting Mgr. Bekkersplein en 

 omgeving in Haaren

• Gemeenschapshuis, woningbouw en 

 basisschool in Biezenmortel 

• Basisschool en gemeenschaps-

 voorziening in Esch

• Aanpak wegen (o.a. Schilderstraatje en 

 Torenstraat in Helvoirt, Leunisdijk in Esch)

• Kinderen laagdrempelig kennis laten 

 maken met cultuur 

• Zorgvoorzieningen op peil houden 

 of verder verbeteren  

• Duurzaamheid

De raadsleden en medewerkers van Samenwerking 
’95 zijn dagelijks in de weer om op te komen voor de 
inwoners van Haaren. Op dit moment hebben we 
één kopzorg. Het voortbestaan van Haaren als zelf-
standige gemeente staat op het spel. Accepteren we 
de plannen van de provincie? Of slaan we de handen 
ineen? En laten we zien dat we als gemeente veel in 
onze mars hebben.

Burgerpeiling op 4 oktober 
Binnen de gemeente Haaren bestaat er geen eens-
gezindheid over de zelfstandigheid. Daarom is het 
goed dat er op woensdag 4 oktober een Burgerpeiling 
georganiseerd wordt. Ongetwijfeld haalt de Burger-
peiling de angel uit de verhitte discussies. 
Duidelijkheid is gewenst. Om de huidige situatie te 
continueren. En om nieuwe plannen te smeden. 

Meer lezen over de plannen en ideeën van Samenwerking’95? 
Raadpleeg onze website www.samenwerking95.nl

BURGERPEILING 
4 OKTOBER

  Ga stemmen op 4 oktober  


