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Aanleiding
Naar aanleiding van het persbericht van de gemeente Haaren d.d. 5 juni 2018 informeren wij u over
het volgende. De gemeenteraad van Haaren zal op 5 juli a.s. een principebesluit nemen over de
verdeling van de kernen. Bij het herindelingsontwerp Haaren zullen de volgende uitgangspunten
worden gehanteerd:
 Biezenmortel gaat naar de gemeente Tilburg;
 Esch gaat naar de gemeente Boxtel;
 Haaren gaat naar de gemeente Oisterwijk;
 Helvoirt gaat naar de gemeente Vught;
 er is geen onderdeel van de gemeente Haaren dat naar de gemeente Heusden gaat;
 tenslotte zal maatwerk verricht worden in de nader te bepalen begrenzing om onlogische
situaties bij splitsing te voorkomen.
Vanuit een eerder genomen principebesluit, ook door de gemeenteraad van Heusden, geven wij
onderstaand een toelichting op de totstandkoming van het besluit van de gemeenteraad van Haaren.
Informatie
Voorgeschiedenis
Op 21 december 2017 heeft de gemeenteraad van Haaren besloten om over te gaan tot splitsing van
de gemeente Haaren. In vervolg hierop hebben de gemeenteraden van Boxtel, Heusden, Oisterwijk,
Tilburg en Vught de principebereidheid uitgesproken om nader te bepalen delen van de gemeente
Haaren over te nemen.
Plan van aanpak
Rekening houdend met deze besluiten is in april een plan van aanpak opgesteld dat toeziet op de
eerste fase van het herindelingstraject waarbij het gaat om de voorbereiding van de procedure
conform de Wet Arhi (Algemene richtlijnen herindeling). Dit plan van aanpak vormt het spoorboekje
voor betrokken gemeenten om gelijktijdig en gelijkluidend het herindelingsontwerp voor de herindeling
van Haaren vast te stellen (voor 1 januari 2019). In de aanloop naar dit plan van aanpak hebben wij
meerdere malen aangegeven open te staan voor de eerder geuite wens van inwoners van de
gemeente Haaren om over te gaan naar Heusden. We hebben gemeld hieraan invulling te willen
geven via een relatief eenvoudige grenscorrectie die geen onderdeel uitmaakt van de Arhi-procedure.
Gespreksronde
De gemeente Haaren heeft in het voorjaar een gespreksronde georganiseerd. Hierbij zijn inwoners
van de gemeente Haaren uitgenodigd om mee te denken, een mening te geven en voorstellen te doen
over de wijze van opsplitsing. De historische grenzen van 1996 en 1997 zijn hierbij als uitgangspunt
genomen. Voor het college van Haaren hebben deze gesprekronde en een aanvullende mailing naar
de inwoners van Esch, voldoende duidelijkheid gegeven om te komen tot een onderbouwd voorstel

voor de gemeenteraad van Haaren. Bij dit voorstel is ook rekening gehouden met het bestuursakkoord
2018-2021/2022 waarin voor het proces van opsplitsing is vermeld dat de coalitie opteert voor een
opsplitsing langs de huidige dorpsgrenzen waarbij individuele wensen van inwoners voor
grenscorrecties, indien mogelijk, worden gehonoreerd.
Uitkomst en interpretatie
De uitkomst van de gespreksronde onder de inwoners van de gemeente Haaren heeft onder meer
inzicht geboden in het aantal inwoners dat een voorkeur heeft voor de gemeente Heusden. In zijn
totaliteit zijn er zes reacties ontvangen waarbij een voorkeur voor Heusden is aangegeven. Deze
reacties zijn gekomen vanuit vier unieke adressen welke behoorlijk verspreid liggen, ook over
gebieden buiten de invloedsfeer van de Loonse en Drunense Duinen. Gegeven de minimale omvang
en spreiding van de reacties, ontbreekt een gerechtvaardigde basis voor het verder volledig mee gaan
draaien in de erg arbeidsintensieve op te lijnen Arhi-structuur.
Richtingbepaling voor herindelingsontwerp
De uitkomsten van de gespreksronde en het concept-raadsvoorstel zijn besproken in de stuurgroep.
Gegeven deze uitkomsten is geconcludeerd dat de gemeente Heusden niet zal deelnemen aan het
Arhi-traject en hiermee geen ‘ontvangende’ gemeente vormt in het herindelingstraject Haaren. Deze
conclusie is als zodanig verwoord in het concept-raadsvoorstel aan de hand waarvan de
gemeenteraad van Haaren de richting bepaalt voor het herindelingsontwerp van Haaren.

