
 
Nieuwsbrief	juni	2022	

Nieuws	vanuit	het	Coöperatiebestuur	
 
Hart van Haghorst 
Momenteel wordt er druk onderzocht of fase 1 en 2 Hart van Haghorst naadloos in 
elkaar over kunnen gaan. Een werkgroep onderzoekt alle details. De werkgroep 
bestaat uit mensen vanuit de gemeente, inclusief een onderhandelaar, een 
vertegenwoordiger van gebr. van Gisbergen en iemand die optreedt namens de 
familie Slegtenhorst. Later zal er een klankbordgroep komen waar zeker ook de 
Coöperatie en het onderwijs deel van uit zullen maken. 
 
De Tuinbroek 

Onze dorpstuin begint echt 
letterlijk en figuurlijk te groeien. 
Zowel in de kas als in de volle 
grond groeien mooie 
gewassen. Via de app en de 
website zal aangegeven 
worden wanneer er producten 
gereed zijn voor afnemers. 
 

Stichting Ecologisch Haghorst 
Op woensdag 18 mei is stichting Ecologisch Haghorst opgericht. Deze stichting heeft 
nauwe banden met onze dorpstuin “De Tuinbroek” maar wil zich breder inzetten. 
Verschillende initiatieven met een ecologisch doel kunnen geïnitieerd en 
ondersteund worden. Vanaf het moment van oprichting is deze stichting 
onafhankelijk van de Coöperatie. Het bestuur wordt gevormd door voorzitter Peter 
Gijben, secretaris Rina van Helvert en penningmeester Wim Blankers. 
 
Woningbouw Welder 2 
Op 11 mei liep de mogelijkheid tot indienen van zienswijzen op het 
ontwerpbestemmingsplan af. Er zijn drie zienswijzen ingediend waarover nog nader 
overleg moet plaatsvinden. Op dit ogenblik is nog niet duidelijk of dit tot zoveel 
vertraging leidt, dat het bestemmingsplan niet voor de zomer kan worden 
vastgesteld. We gaan kijken of we een positieve bijdrage kunnen leveren aan de 
beantwoording van de zienswijze en hopen in de volgende nieuwsbrief met positief 
nieuws te komen. 
 
 
 
 
 
 



Bereikbaarheid Haghorst vanaf 3 juni	
Zoals op het kaartje hieronder te zien is, vinden er in de periode van vrijdag 3 juni tot en met 
1 augustus de nodige werkzaamheden plaats aan de N395. Dit heeft ook de nodige 
gevolgen voor de bereikbaarheid van Haghorst.	

	
 
Meer weten of vragen	
U kunt op werkdagen tussen 8.30 en 16.00 uur contact met BAM opnemen via:  	
Telefoon: 070 – 370 05 21 of E: N395@BAM.com  Voor calamiteiten belt u met provincie 
Noord-Brabant via telefoonnummer: 073 - 68 073 68 (24 uur per dag bereikbaar). 	
 	
Op de hoogte blijven? 	
Download gratis de “BAM infra projecten” app op uw smartphone voor de actuele informatie, 
planning en omleidingsroutes.	
Ook kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief www.brabant.nl/nieuwsbriefN395.  Of 
lees meer op de website www.brabant.nl/N395   
 
Update 2 juni!!! Wijziging werkzaamheden N395 
Na overleg vandaag 2 juni tussen bedrijven Reijrink, Roozen van Hoppe en Coöperatie 
Haghorst met mensen van de provincie en de BAM, worden de werkzaamheden aan de 
N395 ter hoogte van de Emmerseweg aangepast. Tijdens de werkzaamheden zal er altijd 
een mogelijkheid blijven om vanuit Haghorst richting Diessen/Hilvarenbeek te kunnen rijden. 
Dit met uitzondering van een paar dagen, wanneer de deklaag moet worden aangebracht. 
Er komen verkeerslichten te staan bij de Rijtseweg en Emmerseweg. De weg zal dan alleen 
open zijn voor verkeer richting Diessen en dus niet richting Middelbeers. Om geen extra 
verkeer aan te trekken wat de veiligheid niet ten goede komt, zal de omleiding zoals op de 
app van BAM vermeldt en hier in de nieuwsbrief te lezen, blijven staan. Ook de borden 
blijven staan. We denken met deze oplossing aan veel bezwaren van bedrijven en inwoners 
van Haghorst tegemoet te komen. 



	
	
Experiment Flexbus ook in Haghorst 

Al meer dan 40 jaar rijdt de 
buurtbus in onze gemeente. Dit, als 
welkome aanvulling op de 
lijndiensten. Tegelijkertijd vinden 
veel vrijwilligers veel voldoening in 
hun duidelijke bijdrage aan een 
belangrijke maatschappelijke 
behoefte met name voor mensen, 
die aangewezen zijn op openbaar 
vervoer. 
Ondanks deze positieve geluiden 
ontvangt de buurtbusvereniging 
signalen dat het nog beter kan: met 

name in de avonden en in de weekends hebben sommige mensen behoefte aan 
(openbaar) vervoer en dan rijdt de buurtbus niet. 
De projectgroep Flexbus probeert daaraan iets te doen: deze heeft een plan van 
aanpak en een begroting gemaakt voor een driejarig experiment met flexibel 
buurtbusvervoer: ook ’s avonds en in de weekends. Plan en begroting zijn 
goedgekeurd door de provincie en daarmee staan alle seinen op groen om een begin 
met het experiment te maken. 
De opzet komt er globaal op neer dat mensen, die met de flexbus meewillen een 
telefoonnummer bellen, waarna binnen hooguit enkele tientallen minuten de bus 
beschikbaar is. Provinciale voorschriften maken het wel noodzakelijk tussen 
vastgestelde haltes te rijden: anders lijkt het echt te veel op een taxivoorziening. 
Daar heeft de projectgroep wat gevonden door een slim haltenetwerk te ontwikkelen, 
zodat haltes op maximaal een paar honderd meter van elk woonhuis komen te 
liggen. 
 
Na jaren geen openbaar vervoer meer te hebben gehad zal nu ook in Haghorst de 
flexbus komen te rijden. Ook inwoners van Haghorst kunnen dus met de flexbus 
mee. De projectgroep is druk doende chauffeurs te werven en daarmee boekt ze al 
de eerste successen. Zodra er voldoende chauffeurs beschikbaar zijn (en opgeleid) 
zal het experiment van start gaan: we hopen nog vóór de zomer. Zoals gezegd kan 
Haghorst ook van het experiment profiteren. De projectgroep doet tegelijkertijd ook 
een beroep op inwoners van Haghorst om zich aan te melden als chauffeur. En voor 
alle duidelijkheid: je hoeft echt niet bejaard te zijn om buurtbus- en/of 
flexbuschauffeur te worden. Iedere gezonde man of vrouw met een rijbewijs is 
welkom en nodig om het stelsel van buurt- en/of flexbus in de lucht te houden. 
 
En opnieuw voor alle duidelijkheid: Het rijden op de bus is heel plezierig en de 
buurtbusvereniging zit vol met plezierige leden! Het is ook mogelijk om een 
gedurende een halve dag als vrijwilliger op de bus te rijden. Voor meer informatie of 
aanmelden als chauffeur neem je via mail of telefoon contact op met Kees van Mol: 
Keesvanmol@gmail.com  - 06  130 649 38. 
 
 



Nieuws	van	HALLO	Haghorst 
 
Hulp gezocht: 

Door de stijgende prijzen van boodschappen, brandstof en 
energie komen steeds meer members in de moeilijkheden. Quiet 
Hilvarenbeek ondersteunt door wekelijks tijdens de inloop 
levensmiddelen aan te bieden en hiervoor hebben we uw hulp 
nodig! Op verschillende plekken in de gemeente, zo ook in 
Haghorst, zijn inzamelpunten gemaakt: 

Haghorst :   Sint Josephstraat 9, box bij de voordeur.  
Baarschot:  Baarschotsestraat 5 
Biest-Houtakker: Ome Toon Biestsestraat 38c 
Diessen:  De Eenhoorn Theresiastraat 11 
Esbeek:  Pastoor Jurgensstraat 10 
Hilvarenbeek: Schoolstraat 20,Slibbroek 2a, Het Doel 10, Loostraat 11 

Val. Thereskovastraat 17, Zadelmaker 60 
 
Nieuws	van	de	Commissie	Kleine	Kern	Haghorst	

	
 
Foto van de maand: Kampioenschap EDN ‘56 
 

 



 
“Een kampioenschap om nooit te vergeten voor alles en iedereen die EDN ’56 een 
warm hart toedraagt”, kopte de Hilverbode  onlangs in de sportbijlage. En niet voor 
niets natuurlijk want de voetbalteams van zowel EDN 1 (op de foto)  als EDN 2 sloten 
het seizoen met kampioenschap af! Voor het eerste elftal was dat meer als een halve 
eeuw geleden. In de tussenliggende periode werd wel enkele malen promotie 
bewerkstellig middels de nacompetitie. Maar voor een rechtstreekse promotie 
middels een kampioenschap moeten we terug naar het jaar 1963.  
Uiteraard werd het behalen van het kampioenschap door de beide teams goed  
gevierd! 
 
Nieuw(s) op de website www.haghorstonsdorp.nl 
Nieuw(s) op de website Haghorst Ons Dorp – die de komende maand een compleet 
nieuwe look zal krijgen - en de daaraan gekoppelde Facebookpagina van de 
Commissie “Haghorst Nieuws”: 

• Agenda voor Haghorst 
• Bericht Concept Samenlevingsakkoord  gemeente Hilvarenbeek 
• Bericht Beachvolleybal VC De Hilver 
• Berichten BD Sollicitanten voor wethouderschap gemeente Hilvarenbeek 
• Nieuwsbrief juni 2022 
• ·Afvalwijzer 2022 via de website onder de kop “wonen” naar afvalverwerking 

(te downloaden). 
	
Agenda voor Haghorst voor de maand juni 

Voor de maand juni staan de volgende zaken op 
de agenda voor Haghorst.  Aanvullingen zijn zoals 
altijd welkom via de mail haghorst@wxs.nl 
 
3 juni Ophalen groente-, fruit- en tuinafval 
8 juni Koffie-inloop – Kantine EDN ‘56 
10 juni Ophalen plastic, metalen- en drankkartons 
14 juni  Ophalen restafval 
15 juni Oud papier – Sint Jozefschool 

17 juni 4vs4 beachvolleybal – Sportpark De Haan 
20 juni Sluitingsdatum aanleveren info voor de nieuwsbrief 
22 juni Koffie-inloop – Kantine EDN ‘56  
24 juni Ophalen groente-, fruit- en tuinafval 
24 juni Voetvolley/beachtennis – Sportpark De Haan 
26 juni  2 tegen 2 beachvolleybal voor jeugd basisschool - Sportpark De Haan 
 
	


