NIEUWSBRIEF
Van het bestuur, jaargang 2015, nr. 1
Voorlopige kalender
centrumactiviteiten 1e helft 2015

van de overige burgers. Wij hebben
dit inmiddels aangekaart bij de
gemeente. Ondertussen gaan wij
27 juni Voices in Haren
3 april - Goede Vrijdag
voort met onze inspanningen, in
Inmiddels voor de derde keer,
Winkels gesloten om 18:00 uur.
wederom met veel talent aan zangers samenspraak met MKB Noord en met
en zangeressen en onder leiding van enkele zeer betrokken en actieve
8 april - Pleintjesvoetbal
leden. Binnenkort zullen wij een
Hennie Maring en de Eemsmond
Raadhuisplein
aparte mailing rondsturen over het
Bigband. Locatie: Brinkhorst.
Op woensdag 8 april organiseren de
hoe, wat en waarom van dit fonds.
sportcoaches van de gemeente een
Dit omdat niet alle leden weten wat er
4 juli Fietsfestijn Haren – Haren
pleintjesvoetbaltoernooi op het
exact speelt. Mochten er
Het inmiddels bekende Fietsfestijn
Raadhuisplein.
Haren-Haren vindt dit jaar plaats op 4 ondertussen vragen bij u leven, dan
beantwoorden wij die graag.
juli. Deelnemers kunnen kiezen uit
27 april - Koningsdag
verschillende fietsafstanden. Op het
Op 27 april organiseert de
Raadhuisplein zal er de hele dag veel Parkeerbeleid
Oranjevereniging Koningsdag in
vertier zijn voor supporters en
Na de ALV van januari jl. hebben wij
Haren. Kinderen kunnen hun spullen
winkelend publiek. Verder proberen
wederom het parkeerbeleid
verkopen op de vrijmarkt terwijl
we fietsende showband Crescendo
besproken bij de gemeente. Wij
volwassenen zich, onder het genot
naar het dorp te halen.
hebben, naast de gebrekkige wijze
van muziek, met een hapje en drankje
waarop het nieuwe parkeren is
vermaken op het Raadhuisplein. De
ingevoerd, ons beklag gedaan
Netwerkbijeenkomsten 2015
jeugd vindt dit jaar vertier op het
vanwege het feit dat wij zogenoemd
Clockhuysplein. Ons advies is de
De eerste bijeenkomsten met het
inspraak krijgen maar dat hiermee
winkels te openen omdat het een van thema Stijlvol Haren hebben we
vrijwel niets wordt gedaan. Voorts
de drukst bezochte dagen van het
alweer achter de rug. Na een
vinden wij het niet correct dat
jaar is.
ontbijtbezoek aan Woonflair Scholma
achteraf wordt aangegeven dat het
hebben we afgelopen zondag met 30
huidige beleid de instemming had
5 mei Bevrijdingsdag
leden FC Groningen bezocht, waarbij
van Ondernemend Haren althans van
Dit jaar een nationale vrije dag.
we mochten vertoeven in de skybox
haar bestuur, terwijl dat niet zo is.
van Rabobank. Perfecte verzorging
3 juni - NK Knikkeren
en een mooie manier om eens in een
Initiatief detaillisten
Op woensdag 3 juni is het NK
andere setting te netwerken.
Knikkeren op het Raadhuisplein. Alle
Er is een initiatief waarbij een aantal
kinderen van de basisscholen kunnen Het verdere programma voor de rest winkeliers wil bezien hoe de belangen
zich hiervoor inschrijven.
van deze groep leden beter kunnen
van het jaar vind u op
worden gediend. Het bestuur ziet
www.ondernemendharen.nl/
6 juni Braderie
deze ontwikkeling als zeer positief en
activiteiten. Vergeet niet u aan te
Op zaterdag 6 juni is de jaarlijkse
melden voor het karten in september. zal dit daar waar mogelijk van harte
braderie in het centrum van Haren.
steunen.
Dat wordt een hele happening.
Het hele centrum zal vol staan met
marktkramen waar winkeliers en
Vacature bestuurslid
Ondernemersfonds/dorpsfonds
bedrijven van buiten Haren hun waar
Vanwege het vertrek vorig jaar van
Er wordt nog altijd hard gewerkt aan
kunnen verkopen. Tarieven zijn € 5
onze secretaris hebben wij onlangs
het van de grond krijgen en
hoger dan vorig jaar, € 35 voor leden.
een mailing doen uitgaan met daarin
vormgeven van het dorpsfonds.
de oproep dat wij een nieuw
Daarbij gaat het erom Haren met
26 juni jaarafsluiting Clockhuys
bestuurslid zoeken. Daarop heeft een
meer financiële middelen beter te
Op vrijdag 26 juni is de jaarafsluiting
aantal leden gereageerd. Wij zullen
kunnen vermarkten. Tot onze
van het Clockhuys. Op het pleintje bij
ontsteltenis zagen wij het dorpsfonds binnenkort met deze leden in gesprek
Le Stelle zullen verschillende
gaan.
ineens op de bezuinigingenlijst van
leerlingen van het Clockhuys hun
de gemeente staan. Dit terwijl het
muziek ten gehore brengen tijdens de
geld is van de ondernemers en niet
jaarafsluiting van de muziekschool.
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