Heksenboom in Bladel genomineerd voor Boom van het Jaar-verkiezing
2019!
Uit 148 aanmeldingen zijn er 12 bomen genomineerd, uit iedere provincie één. Voor Noord-Brabant is
gekozen voor de Heksenboom van Zwarte Kaat op Landgoed Ten Vorsel.

Van 30 augustus tot 16 oktober (12.00 uur) mag iedereen in Nederland stemmen via de website
www.deboomvanhetjaar.nl. De boom met de meeste stemmen wordt uitgeroepen tot Boom van het Jaar
2019. Deze winnaar wordt eind oktober/begin november feestelijk gehuldigd en is tevens de Nederlandse
inzending voor de European Tree of the Year 2020. Deze Europese verkiezing bestaat sinds 2011 en wordt
georganiseerd door de Environmental Partnership Association (EPA). Nederland is een van de 15
deelnemende landen.
SBNL Natuurfonds is een stichting die zich inzet voor natuur, landschap en erfgoed dat door particulieren en
agrariërs wordt beheerd. Zij biedt financiële ondersteuning, zorgt voor promotie en stimuleert
wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast beheert zij ongeveer 325 hectare aan eigen terreinen. SBNL
Natuurfonds is een goede-doelenorganisatie, een zogeheten ANBI.

Kempenbranie; IJslandse aanpak in de Kempen
De Kempengemeenten werken samen aan een nieuwe aanpak om problemen bij jongeren te
voorkomen. Maandag 2 september gaven de vier wethouders van Bergeijk, Bladel, Eersel en ReuselDe Mierden officieel het startsein van de campagne ‘Kempenbranie’. In de aanpak van Kempenbranie

ligt de focus op het veranderen van de omgeving waarin de jeugd opgroeit, door in te zetten op een
positief jeugdbeleid.
De ‘nieuwe’ aanpak komt uit IJsland en is daar 20 jaar geleden ontwikkeld toen IJslandse jongeren de
grootste verbruikers van heel Europa waren op het gebied van alcohol, sigaretten en drugs. De aanpak was
enorm succesvol. IJslandse jongeren gebruiken anno 2019 het minst van alle jongeren in Europa. Daarbij is
ook pestgedrag op IJslandse scholen afgenomen, zijn diefstalcijfers omlaag gegaan, is sportdeelname flink
gestegen net als de deelname aan (vrijwilligers)werk.
De basis voor de IJslandse aanpak is een jaarlijkse vragenlijst onder alle 15/16 jarigen waarmee de
beschermende- en risicofactoren in de leefomgeving van kinderen en jongeren in beeld worden gebracht.
Denk hierbij aan de rol van ouders, familie en vrienden, school en vrijetijdsbesteding. In de Kempen is de
vragenlijst in het najaar van 2018 afgenomen in alle vierde klassen van het Pius X-College en het Rythovius
college.
De resultaten geven een actueel beeld van het middelengebruik onder de jeugd en inzicht in de leefstijl,
psychische gezondheid, beschermende- en risicofactoren die een rol spelen. Uit de eerste analyse komt het
volgende als meest opvallend naar voren:
 Alcoholgebruik onder jongeren is erg hoog en er wordt al op erg jonge leeftijd met het drinken van
alcohol begonnen. Van alle geest-veranderende middelen zorgt alcohol voor de meeste schade en
de hoogste ziekte- en sterftecijfers. Ook het gebruik van slaappillen, kalmeringsmiddelen, lachgas en
cannabis onder jongeren is vrij hoog. Het terugdringen van het middelengebruik vraagt directe
aandacht.
 Jongeren ervaren veel ouderlijke steun en monitoring van hun ouders en brengen ook relatief veel
tijd met hen door. In relatie tot het alcoholgebruik kan dit betekenen dat ouders dit accepteren of niet
goed in staat zijn om grenzen te stellen of hiertegen actie te ondernemen. Dit vraagt om het
versterken van de onderlinge communicatie en samenwerking tussen ouders om middelengebruik
tegen te gaan.
 Een kleine 10% van de jongeren geeft aan niet lekker in zijn of haar vel te zitten. Jongeren die zich
ongelukkig voelen op school hebben een grotere kans om een ongezonde leefstijl te ontwikkelen
dan kinderen die zich gelukkig voelen. Samen met de scholen wordt geprobeerd dit percentage
omlaag te krijgen.
 Deelname aan georganiseerde vrijetijdsbestedingen is relatief laag. Opvallend is dat jongeren tot
laat buitenshuis zijn. Dit is een risicofactor voor alcoholgebruik. Aangeraden wordt om het
georganiseerde aanbod in de vrije tijd van jongeren te versterken.
Aan de slag!
Onder de naam ‘Kempenbranie’ zullen de resultaten de komende tijd worden gedeeld met ouders, het
onderwijs, verenigingen en overige organisaties. Daarom is de website www.kempenbranie.nl gelanceerd en
worden er diverse bijeenkomsten georganiseerd. De jongeren zelf worden via bijeenkomsten, evenementen
en via sociale media aangesproken met prikkelende slogans. Doel is om samen concrete acties af te
spreken om zo de beschermende factoren te versterken en de risicofactoren te beperken. Eind 2020 wordt
opnieuw een vragenlijst afgenomen onder de leerlingen die dan in de vierde klas van de middelbare scholen
zitten. Zo worden de resultaten van de acties meten. Op basis daarvan worden nieuwe acties afgesproken
met alle betrokkenen. Voor een gezonde en positieve toekomst van de jeugd.
Bent u geïnteresseerd in de resultaten en wilt u meepraten? Kijk op www.kempenbranie.nl.

Op de fiets? Laat die telefoon lekker zitten!
Ook weer op de fiets na de vakantie? Denk eraan: houd uw mobiel in uw zak!
Op 1 juli ging het appverbod voor fietsers in. Dat betekent dat u een boete riskeert van € 95,- als u uw
telefoon vasthoudt tijdens het fietsen. Houd daarom uw mobiel én uw geld in uw zak!
Minder kans op een ongeluk
De gedachte achter het appverbod is dat het mobieltje zorgt voor te veel afleiding op de fiets. Tijdens het
fietsen uw telefoon vasthouden om berichtjes te versturen of te bellen, zorgt ervoor dat uw ogen niet op de
weg gericht zijn. U ziet niet wat er om u heen gebeurt en riskeert zelfs een ongeluk. Navigeren of muziek
luisteren mag nog wel zolang de telefoon in uw jas of zak zit, of als u een stuurhouder gebruikt.
Meer weten? Kijk dan op www.nulverkeersdodenbrabant.nl/op-de-fiets-mobiel-in-je-zak/

Gemeente Bladel genomineerd voor Bijvriendelijkste Gemeente
De gemeente Bladel is één van de genomineerden in de verkiezing voor Bijvriendelijkste Gemeente.
Nederland Zoemt selecteerde vijftien gemeenten die voor deze titel in aanmerking komen. De 15
genomineerden zetten zich bijzonder in om van hun gemeente een veilige en voedselrijke thuishaven
te maken voor wilde bijen. Op 2 november wordt de winnende gemeente bekendgemaakt. Deze
gemeente ontvangt biologische bloembollen en een groot insectenhotel.
Een bijvriendelijke gemeente voldoet aan de criteria voor bijvriendelijk beheer, door onder andere te zorgen
voor jaarrond bloeiende planten, bijvriendelijk bermbeheer en nestgelegenheid voor wilde bijen. De
gemeente neemt haar inwoners hierin mee en legt uit wat mensen zelf kunnen doen om de
leefomstandigheden van wilde bijen te verbeteren.
Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu en
is mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. De organisaties willen het
voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland structureel vergroten. Het gaat namelijk
niet goed met de wilde bij; de helft van alle 358 soorten is bedreigd. 80% van groente en fruit is afhankelijk
van bestuiving door bijen en andere insecten.

Ereafzetting Prinsjesdag 2019
Elke derde dinsdag van september is het Prinsjesdag, de feestelijke opening van het nieuwe werkjaar van
de Staten-Generaal. Langs de gehele route die de Koning en Koningin afleggen in de Glazen Koets staat
een erehaag opgesteld. Deze erehaag wordt gevormd door militairen en 200 burgers, de zogeheten
'burgerdeputatie'. De provincies leveren bij toerbeurt deze burgerdeputatie.
Burgers uit Noord-Brabant
Dit jaar is het de eer aan de provincie Noord-Brabant om voor een erehaag te zorgen. Een mooie kans om
de provincie voor het voetlicht te brengen. Er is gekozen voor het thema Zorgzaam Brabant. In de provincie
zijn vele vrijwilligers en mantelzorgers dagelijks actief om goed voor anderen te zorgen. Zo zorgen ze met
elkaar voor een betere samenleving.
Ongeveer 200 Zorgzame Brabanders gaan op dinsdag 17 september naar Den Haag om samen met
Defensie de erehaag te vormen.
Vertegenwoordiging gemeente Bladel
Vanuit de gemeente Bladel zullen 3 enthousiaste burgers deelnemen aan de ereafzetting van de
burgerdeputatie. Zij maken die dag deel uit van een groots nationaal evenement, dat vanzelfsprekend
verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Zo is er een strak protocol met aangepaste spelregels. De
ereafzetting is namelijk een grote militaire operatie, die met uiterste precisie wordt uitgevoerd. Maar ondanks
dat gaat het een fantastische en unieke dag worden. De gemeente Bladel wenst de vertegenwoordiging
vanuit de gemeente veel succes en een fijne dag toe.

Week van de Dementie Bladel 2019
De week van de dementie komt er weer aan. Ook dit jaar hebben heeft het Dementie Vriendelijke Gemeente
Netwerk Bladel weer diverse mooie activiteiten georganiseerd in het kader van dementie.
Maandag 16 september 2019
13:30 - 15:30 uur

14:00 - 15:00 uur
Dinsdag 17 september 2019
19:30 - 21:00
Woensdag 18 september 2019
14.30 – 16:00 uur

19:00 - 20:00 uur

Muziekmiddag*)

Gemeenschapshuis Den Tref,
Hapert

Wandeling door Hoogeloon voor mensen
met dementie en hun naasten

Startpunt: R. K. Kerk Hoogeloon

Lezing over dementie**)

Gemeenschapshuis De Poel,
Netersel

“Muziek blijft je bij!” Middagconcert
georganiseerd door Alzheimer Nederland.

Muziekgebouw Eindhoven

Concert verzorgd door orkest LOCOS*)

Auditorium Rabobank,

Bladel

Donderdag 19 september 2019
13:00 uur

Historische Wandeling door Casteren voor
mensen met dementie en hun naasten*)

Startpunt: Gemeenschapshuis
Den Aord, Casteren

*) Voor deze activiteiten moet u zich vooraf aanmelden. Dit kan door vóór 10 september te mailen naar
dementie@bladel.nl of telefonisch via 0497 - 36 16 36 en vraag naar Alexsej Garczynski. Geef alstublieft
aan voor welke activiteit u zich aanmeldt en met hoeveel personen u komt. Als u zich aanmeldt voor de
wandeling door Casteren of het concert van LOCOS, vermeld dan ook of één van de deelnemers gebruik
maakt van een hulpmiddel (denk aan een rollator of rolstoel).
**) U kunt zich aanmelden op de website van Bibliotheek De Kempen: www.bibliotheekdekempen.nl (bij
Agenda).
Dit kan tot en met 10 september. Graag vermelden met hoeveel personen u komt.

Subsidie voor waardering vrijwilligers
De gemeente Bladel heeft een subsidieregeling voor waardering van vrijwilligers van niet-gesubsidieerde
organisaties ingesteld.
Wat houdt de regeling in
Vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Bladel die geen jaarlijkse subsidie van de gemeente ontvangen,
kunnen net zoals voorgaande jaren, in 2019 in aanmerking komen voor een éénmalige subsidie. Onder een
vrijwilligersorganisatie wordt verstaan; een organisatie zonder winstoogmerk, met een maatschappelijk doel
en waarvan het merendeel van de medewerkers vrijwilligers zijn. De subsidie is bedoeld om die vrijwilligers
in het zonnetje te zetten. De vrijwilligersorganisaties mogen zelf bepalen hoe ze dat doen. Dat kan
individueel (bijvoorbeeld een kerstpakket) of collectief (bijvoorbeeld met een etentje).
De vrijwilligersorganisatie moet zijn opgericht met als doel kwetsbare inwoners van Bladel te ondersteunen.
Onder kwetsbare inwoners worden verstaan: groepen die (volgens de Wmo) als kwetsbaar worden
beschouwd, te weten: mensen met een lichamelijke beperking, chronisch psychische problemen, een
verstandelijke beperking, psychosociale (inclusief materiële) problemen, opvoed- en opgroeiproblemen of
een meervoudige problematiek (verslaafden).
Alle activiteiten van de vrijwilligersorganisatie worden voor anderen dan de eigen leden/vrijwilligers
georganiseerd. Een vrijwilligersorganisatie moet gevestigd zijn in de gemeente Bladel.
Hoogte van de subsidie
Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal vrijwilligers en is maximaal € 750,00 per organisatie:
tot 10 vrijwilligers: € 250,00
10 tot 50 vrijwilligers € 500,00
50 vrijwilligers of meer € 750,00.
In totaal is een bedrag van € 8.000,00 beschikbaar. Dit is € 3.000,- meer dan voorgaande jaar en zodoende
hoopt de gemeente de bovengenoemde bedragen ook daadwerkelijk te kunnen uitkeren. Als het totaal aan
aanvragen toch nog boven dit bedrag uitkomt, gaat de subsidie voor alle aanvragers iets omlaag.
Aanvragen
Via de website www.bladel.nl kunt u een aanvraagformulier downloaden. Dit formulier kunt u ingevuld mailen
naar m.leijten@bladel.nl. U kunt ook onderstaand formulier gebruiken en opsturen naar de gemeente Bladel,
t.a.v. mevrouw M. Leijten, Postbus 11, 5530 AA Bladel. De aanvraag moet vóór 1 november 2019 worden
ingediend.
Let op: De vrijwilligersorganisatie is verplicht de subsidieaanvraag met een aanvraagformulier in te dienen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

Aanvraagformulier
Naam organisatie

:

Organisatie is gevestigd in

:

Contactpersoon

:

Telefoonnummer contactpersoon

:

E-mail contactpersoon

:

Bank-/gironummer organisatie en
tenaamstelling daarvan

:

Doelstelling van de organisatie (max. 2 regels) :
Aantal vrijwilligers actief in de organisatie
:
Onder vrijwilliger wordt verstaan degene die diensten verricht voor een organisatie zonder daarvoor op
enigerlei wijze een vergoeding te ontvangen, anders dan een eventuele onkostenvergoeding.

Waarderingsactiviteit in 2019 (max. 2 regels) :
Welke activiteit heeft u gedaan of gaat u doen om uw vrijwilligers te waarderen? En wanneer wordt deze
activiteit uitgevoerd? Een begroting/afrekening is niet nodig, omdat de subsidie een vast bedrag is.

Sportcafé Bladel
In navolging van de eerdere edities zal op vrijdag 20 september a.s. een volgend Sportcafé Bladel verzorgd
worden. De locatie is wederom het Sportcafé in de sporthal X-Sport te Bladel. Het Sportcafé Bladel is een
initiatief van de gemeente Bladel in samenwerking met de sportcoördinatoren Freek Bijnen en Ruben
Keulers.
Het doel van deze avond is om op een informele, ongedwongen en gezellige manier de verenigingen te
voorzien van informatie, kansen en mogelijkheden. Daarnaast is het Sportcafé Bladel een mooie
gelegenheid voor verenigingen om te horen wat er bij andere verenigingen leeft, wat hun ervaringen en
strategieën zijn m.b.t. bepaalde vraagstukken of actualiteit en zaken met elkaar uit te kunnen wisselen.
Programma:
19.00u Inloop
19.15u Start Sportcafé Bladel
Algemene opening
Toelichting op de workshops en keuze bepalen
19.45u Start workshops
20.45u Uitwisselen van ervaringen
21.00u Evaluatie en slot
Aanmelden
Deelname aan het Sportcafé Bladel is GRATIS. Ook voor de koffie en thee wordt gezorgd. Aangezien de
organisatie rekening wil houden met uw komst, wordt gevraagd zich van tevoren aan te melden via
supportsport@bladel.nl. Graag in deze mail de naam van je sportvereniging vermelden en het aantal
personen dat aanwezig zal zijn. Aanmelden kan tot dinsdag 17 september.
De gemeente Bladel heet u graag welkom bij het Sportcafé Bladel.

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de vergadering van 27 augustus 2019 de volgende
besluiten genomen:

Tarieven legesverordening 2020
Ingestemd.
Informatieverzoek over de uitrol van het 5G-netwerk
Voor kennisgeving aangenomen.
Raadsmededeling motie ‘APV Vuurwerkverbod’
De raad wordt geïnformeerd over deze motie.
Provinciaal Toezichtsoordeel Huisvesting Vergunninghouders; 1 e helft 2019 (Bladel voldoet) en de
gemeenteraad te informeren via bijgevoegd raadsmededeling.
Voor kennisgeving aangenomen.
Fietspaden Cartierheide Bladel
Het rapport is voor kennisgeving aangenomen en er is ingestemd met de vervolgprocedure.

