Gemeenteraad spreekt voorkeuren uit voor gebied De Egyptische Poort
Voor de ontwikkeling van het gebied De Egyptische Poort is door de gemeente Bladel in 2017 gekozen voor
een vernieuwende aanpak waarbij de gemeenteraad en de verschillende belanghebbenden mee konden
denken over wat zij wenselijk vinden voor het gebied.
In een ontwerpatelier werden door vijftien ontwerpers en vier ambtenaren onder begeleiding van mentoren
verschillende visies voor De Egyptische Poort ontwikkeld. In september 2017 koos de gemeenteraad voor
een combinatie van twee scenario’s. Het gaat om “De Kempische Poort” en “De toren van Bladel”. De
afgelopen periode is het gecombineerde scenario verder uitgewerkt. De gemeenteraad stelde op 9 mei 2019
de uitwerking van de gecombineerde visie vast.
Daarmee besloot de gemeenteraad welke functies waar een plek zullen krijgen in het gebied. De komende
periode worden deze gebieden verder uitgewerkt. Zo wordt bijvoorbeeld de haalbaarheid van het openlucht
(zwem)water en de mogelijke locatie ervan onderzocht. Ook wordt er rondom de boerderij aan de
Leemskuilen 16 woningbouw gepland. Verder worden er gesprekken gevoerd met de provincie over de
woningbouw en komt er een onderzoek naar de gewenste woningtypes en naar de haalbare hoeveelheid
woningen.
De gemeenteraad heeft met dit besluit ook haar voorkeur uitgesproken voor het verdiept aanleggen van de
N284 ter hoogte van het kruispunt Europlaan/N284. Daarmee wordt de verbinding tussen Bladel Zuid en de
rest van Bladel verbetert en wordt de oversteek naar de Egyptische Poort voor het langzaam verkeer
veiliger. Bladel Zuid wordt dan ook vanuit het dorp beter bereikbaar en het groene Kempische landschap
wordt verlengd richting het dorp. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat de bereikbaarheid van Bladel
Zuid goed blijft.
Dat de gemeenteraad een voorkeur heeft voor het verdiept aanleggen van de N284 betekent niet dat er snel
met die aanleg begonnen kan worden. Het betekent wel dat de wens voor het verdiept aanleggen van de
weg mee wordt genomen in de onderzoeken die gedaan worden binnen het project voor de verbetering van
de doorstroming van de N284. De uitwerking van het kruispunt Europalaan/N284 valt binnen dit project. De
eerste besluitvorming rondom de N284 wordt begin 2020 verwacht. Meer informatie over het project N284 is
binnenkort te vinden op de website van de gemeente Bladel: www.bladel.nl .
Binnenkort is er een inloopavond voor de direct aanwonenden en gebruikers van het gebied De Egyptische
Poort. Bent u geen direct aanwonende of gebruiker van het gebied, maar wilt u toch de inloopavond
bezoeken? Dan kunt u dat laten weten door een mail te sturen naar a.vanbree@bladel.nl of door te bellen
naar mevrouw van Bree via 0497-361636. U ontvangt dan alsnog een uitnodiging voor de inloopavond.

NIXzonderID

Op 23 mei start de actie NIXzonderID. Vanaf dan wordt er tot 2 juni extra aandacht gevraagd voor het tonen
van een geldig ID-bewijs. Voor verkopers in supermarkten, slijterijen, (sport)kantines, horeca, tankstations en
tabakszaken is het soms moeilijk om de juiste leeftijd van kopers van drank en sigaretten in te schatten.
Voor hen is het handig als kopers hun ID alvast gereed hebben om te tonen, want NIX doe je samen.

NIXzonderID, ook in sportkantines
“NOC*NSF staat volledig achter de actie NIXzonderID. Alcohol is schadelijk voor opgroeiende jongeren en
daarom is het belangrijk dat ook sportclubs meehelpen dat jongeren niet te vroeg gaan drinken”, aldus Erik
Lenselink, manager corporate affairs bij NOC*NSF. “Ik heb met verschillende artsen gesproken en als vader
van drie kinderen ben ik me heel bewust geworden van de schadelijkheid van alcohol voor opgroeiende
jongeren en de verantwoordelijkheid die we in de sport hebben voor een gezonde opvoeding.”
“In de sport nemen we die verantwoordelijkheid gelukkig ook serieus” vertelt Lenselink. Het is eigenlijk heel
simpel. Er wordt niet gerookt en gedronken onder de 18 jaar in de kantine. Alcohol wordt alleen geschonken
aan bezoekers boven de 18 jaar. Barmedewerkers krijgen een instructie waarin ze geleerd wordt aan wie
wel en aan wie niet geschonken mag worden. Maar het inschatten van leeftijd is moeilijk en daarom vragen
we ook aan de kantine-bezoekers van 18 tot 25 jaar om altijd een geldig ID-bewijs te tonen. Aan deze groep
jongeren, die volgens de wet alcohol mag kopen, vragen we dus extra medewerking: Help je mee? Pak
alvast je ID! Hiermee help je niet alleen de barmedewerker maar eigenlijk de hele vereniging, want de
gemeente kan stevige boetes uitdelen als er een overtreding van de leeftijdsgrens wordt geconstateerd.”
NIX18 is daarom een zaak van de hele vereniging besluit Lenselink.
NIX18: weet waarom!
NIXzonderID is onderdeel van de campagne NIX18. NIX18 is de campagne waarmee het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil versterken dat niet drinken en roken tot 18 jaar normaal is.
Niet roken en niet drinken tot 18 jaar moeilijk? Niet met deze argumenten:
1. Jaarlijks krijgen 19.000 Nederlanders kanker als gevolg van roken.
2. Jong beginnen met roken en alcohol drinken is extra ongezond. 15-jarige 'starters' lopen 20 keer zoveel
risico om longkanker te krijgen dan 20-jarigen en alcohol kan de ontwikkeling van een puberbrein
verstoren.
3. In 2016 zijn 791 jongeren onder de 18 jaar opgenomen in een ziekenhuis na overmatig alcoholgebruik.
In 550 gevallen ging het om comadrinken.
4. Een pakje per dag roken van € 6,50, kost per jaar € 2.372,50. Dat is zo’n € 198 per maand.
5. Zo’n 1.800 jongeren onder de 25 jaar meldden zich in 2014 met een alcoholhulpvraag bij de
verslavingszorg.
Meer informatie? Ga naar www.nix18.nl/

Jeugdkampioenen opgelet!
Op vrijdagavond 14 juni is het weer tijd voor de jaarlijkse Kampioenenhuldiging. Tijdens dit evenement
worden alle jeugdkampioenen uit de gemeente Bladel in het zonnetje gezet. Voor de huldiging is de
gemeente op zoek naar alle jeugdige inwoners (tot en met 17 jaar) uit de gemeente Bladel die een
kampioenschap hebben behaald op het terrein van sport of cultuur. Kampioenen aanmelden kan tot 3 juni bij
Sophie Wagenaars via s.wagenaars@bladel.nl of 0497-361690. Ook voor nadere informatie kunt u bij haar
terecht.

De huldiging is aansluitend op Click Beach, een sport- en spelevenement voor alle kinderen uit de regio dat
plaatsvindt op het zandstrand. De sport- en spelactiviteiten worden georganiseerd door VC Bladel en Click
Sport.

Kent u iemand die een bloemetje verdient?

Compliment voor “stille” vrijwilliger!
De gemeente Bladel wil dit jaar de vrijwilligers in het zonnetje zetten. Als blijk van waardering wordt voor
vrijwilligers uit de gemeente Bladel op 15 november 2019 een feest georganiseerd. Voorafgaand dit feest wil
de gemeente een aantal vrijwilligers, die altijd voor anderen klaar staan maar niet altijd gezien worden, een
bloemetje geven. U kunt hierbij denken aan mensen die zich al jarenlang inzetten als vrijwilligers en dat in
alle bescheidenheid doen.
Kent u zo iemand? Stuur dan vóór 24 juni 2019 een brief of e-mail naar de gemeente Bladel (Postbus 11,
5530 AA Bladel of m.leijten@bladel.nl).
Vermeld daarin:
- uw naam, adres en telefoonnummer;
- naam, adres en telefoonnummer van degene die u voordraagt;
- korte omschrijving van het soort vrijwilligerswerk en de naam van de organisatie waarvoor deze
persoon zich inzet;
- de reden waarom u vindt dat juist deze persoon een bloemetje verdient.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Marjo Leijten via eerder vermeld mailadres of
per telefoon: 06-19917067.

Zend uw mooiste foto van de gemeente Bladel in!
Fotowedstrijd gemeentegids 2020
In januari 2020 verschijnt de gemeentegids voor 2020, die het bedrijf Akse Media uitgeeft in samenwerking
met de gemeente Bladel. Ook dit jaar willen we de gids samen met u maken. Daarom wordt er wederom een
fotowedstrijd georganiseerd, waarbij u uw mooiste foto’s die in de gemeente Bladel zijn gemaakt kunt
opsturen. Van alle ingezonden foto’s maken we een selectie die we in de gids zullen plaatsen.

Winnende foto 2018 - Fotograaf: Petra Lauwers

U kunt uw foto’s tot en met vrijdag 30 augustus sturen naar voorlichting@bladel.nl onder vermelding van uw
naam en adresgegevens. De winnende foto wordt beloond met een VVV-bon ter waarde van €50,- en zijn of
haar foto wordt op de voorpagina van de gids geplaatst.

Om het voor iedereen helder en leuk te houden, hebben we een aantal spelregels:






We ontvangen graag foto’s die in de gemeente Bladel zijn gemaakt en volgens u de gemeente in
beeld brengen. Geef in de mail en/of in de bestandsnamen aan waar de foto’s zijn gemaakt.
De foto’s moeten aangeleverd worden in JPEG/JPG-formaat met een minimale resolutie van 300 dpi
of minimaal 1 Mb.
Door deelname aan de fotowedstrijd geeft de maker de gemeente Bladel het recht om de
aangeleverde foto’s vrij te gebruiken in andere interne en externe communicatie-uitingen.
Indien er personen herkenbaar op de foto staan, garandeert de maker dat de geportretteerde
perso(o)n(en) toestemming voor de foto en deelneming van de actie hebben gegeven.
De inzender vrijwaart gemeente Bladel van aanspraken tot schadevergoeding, dan wel redelijke
(gebruik)vergoeding vanwege inbreuk op het portretrecht.

De winnende foto wordt begin september 2019 bekend gemaakt. De winnaar of winnares krijgt hier
persoonlijk bericht over.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met team communicatie via voorlichting@bladel.nl of via
telefoonnummer 0497-361636.

Hoogeloon, een bijzonder dorp
Als je de Loonse geschiedenis leest
Moet het wel een gelovig volkje zijn geweest
Begin maar met de Sinten, Joris, Pancratius en Sebastiaan
Diverse verenigingen en zelfs Het Stoom danken hieraan hun
bestaan
Eigenlijk stammen ze van de Romeinen af
Hiervan vonden ze zelfs een graf
De Kabouterberg, waar de elfjes vliegen, zoals het nu heet
Zijn sprookjes niet aan iedereen besteed
Welke stad of dorp heeft 2 gildes naast elkaar
En een fanfare van meer dan honderd jaar
De gemeenschapszin heeft zich op veel manieren laten zien
De zorgcorporatie en zorgvilla’s, voor die tijd een unicum misschien
Zijn er dan misschien ook minpunten te bespeuren
Wa moet er mee het Valensplein nou toch gebeuren
Ook worden vur Loonse mensen te weinig huizen gebouwd
Dan mer op de gemeente Blaal vertrouwd
Het belangrijkste moet ik nog vermelden
Want enkele openlucht voorstellingen zijn ter ere van onze Loonse helden
Mensen van het verzet ruim 75 jaar geleden
Hadden de Engelse piloten eten en onderdak gegeven
Het is te doen in september op de Landschotse hei
Beloon hun dus daarom voor onze huidige vrijheid en ben er dan bij
Wie dit allemaal gaan doen is ook een ouwe toneel vereniging dus
Goed geraaie, ze heten natuurlijk ook Pancratius
Tenslotte vur dezen inne keer volg ik toch mer men gevoel
Tis wel reclame, mer wel vur een heel goei doel
Jullie Blaalse dorpsdichter Jan van Limpt

Aanvragen leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020
Als u voor uw kind voor het komende schooljaar (2019-2020) een aanvraag wilt indienen voor
leerlingenvervoer dan is het belangrijk dat u deze aanvraag vóór 15 juni 2019 indient bij de gemeente Bladel.
Dit aanvraagformulier kunt u downloaden op de website www.bladel.nl/leerlingenvervoer. Tevens kunt u,
tijdens de openstellingstijden van het gemeentehuis, het aanvraagformulier ophalen bij de receptie van de
gemeente Bladel. Indien u het aanvraagformulier vóór 15 juni indient, dan vindt besluitvorming tijdig plaats
voor het daaropvolgende schooljaar. Indien dit door omstandigheden later gebeurt, ontvangt u uiterlijk
binnen 8 weken besluit over het leerlingenvervoer.
Voor vragen over het leerlingenvervoer kunt u contact opnemen met mevrouw N. Dirkx of M. Mastwijk of per
e-mail: leerlingenvervoer@bladel.nl.

Buurtpreventie in de gemeente Bladel
Binnen de gemeente Bladel leeft veiligheid volop. Buurtpreventie is één van de belangrijke speerpunten op
dit gebied, waarbij de gemeente veel enthousiasme en hulp kan verwachten van de burgers. Zij zijn dan ook
een belangrijke partner binnen deze samenwerking, naast de gemeente en de politie. Mede door deze
goedlopende samenwerking is de gemeente Bladel begin dit jaar uitgeroepen tot veiligste gemeente van de
regio Zuidoost-Brabant. Een prestatie om trots op te zijn!
Vanaf 1 maart 2019 is Joris Kox de nieuwe medewerker Veiligheid binnen de gemeente, waarbij hij mede de
taak als gemeentelijk coördinator Buurtpreventie op zich neemt. Hij is hierdoor iedere dag bezig met het
continueren van het goede werk wat zijn voorgangers hebben geleverd. De status van 100%
Buurtpreventiedekking binnen de gemeente Bladel is dan ook volledig aan hen te danken.
Veiligheid is een onderwerp wat nooit verveeld. Nieuwe vrijwilligers zoeken om de 100%
Buurtpreventiedekking te behouden is momenteel Joris zijn belangrijkste speerpunt. Daarnaast probeert hij
steeds meer richting een wijkgerichte aanpak te gaan, waarbij hij kijkt en luistert naar de behoeftes die er zijn
in de wijken op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Niet iedere wijk is hetzelfde en heeft dezelfde
problemen of risico’s. Deze vernieuwing zal er uiteindelijk voor moeten zorgen dat ook de Buurtpreventie
naar een nog hoger niveau getild kan worden.
Momenteel zijn er al ruim 140 vrijwilligers die zich aangesloten hebben bij de Buurtpreventieteams en zijn er
duizenden mensen die lid zijn van de Buurtpreventie-WhatsAppgroepen. Echter is de gemeente nog steeds
op zoek naar wijkcoördinatoren. Heeft u interesse om samen met deze vrijwilligers, in samenwerking met de
politie en de gemeente Bladel, ervoor te zorgen dat ook uw wijk veilig en leefbaar blijft? Meld u dan aan voor
uw Buurtpreventiewijkteam via buurtpreventie@bladel.nl of via 0497-362632. Voor meer informatie over
Buurtpreventie binnen de gemeente Bladel kunt u ook terecht op de website www.bladel.nl/buurtpreventie.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
Het gemeentehuis is gesloten op Hemelvaartsdag donderdag 30 mei en op vrijdag 31 mei 2019.

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de vergadering van 7 mei 2019 de volgende besluiten
genomen:
Personele bezetting Milieustraat Bladel
Met terugwerkende kracht ingestemd met de aanbieding van WVK-groep m.b.t. de personele bezetting van
de Milieustraat Bladel voor 2017 en 2018 en deze samenwerking gelijktijdig te verlengen t/m 2019.
Wijzigingsplan Overland 4 te Bladel
Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld. De Nota zienswijzen is vastgesteld en het wijzigingsplan is
gewijzigd vastgesteld, met inachtneming van de wijzigingen uit de Nota zienswijzen.

Actualisatie onderhoud gemeentelijke gebouwen en stand van zaken energiebesparende
maatregelen gemeentelijke gebouwen
Kennis genomen van de actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan. De hogere dotatie voor de
onderhoudsvoorziening en de niet gerealiseerde energiebesparing worden meegenomen in de
voorjaarsnota. Een nieuw plan wordt gemaakt voor de investering in de gebouwen waarbij niet alleen het
doel energieneutraal leidend is, maar ook andere aspecten worden meegenomen.
Ontwerp wijzigingsplan Broekenseind 11a Hoogeloon
Ingestemd en het ontwerp gedurende zes weken ter inzage gelegd. Er wordt geen exploitatieplan
vastgesteld.
Ontwerp begroting 2020-2023 en jaarplan 2020 inclusief concept 2e begrotingswijziging 2019
Kempenplus
De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.
Deelname aan armoedemonitor
Ingestemd met de deelname aan het onderzoek ‘Armoedemonitor’ van CBS en Rural Data Center en
hiervoor € 7.000,- beschikbaar te stellen.
Beslissing op bezwaar inzake ambtshalve wijziging woonplaats in BRP naar adres en land onbekend
Het bestreden besluit wordt in stand gelaten.
3e concept-perspectiefnota 2019
Ingestemd met de perspectiefnota en de actualisatie van het nieuwe en bestaande beleid. Ook ingestemd
met het concept-raadsvoorstel vaststellen perspectiefnota 2019.
Krediet voor de realisering van multifunctionele accommodatie (MFA) Hapert
De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met:
- geschetste meerwaarde van een nieuwe MFA voor het realiseren van doelen in sociaal domein alsmede
de huisvesting van een flink aantal sociaal-maatschappelijke organisaties en verenigingen;
- de financiële opzet en een krediet beschikbaar te stellen van € 20.758.000,- incl. btw, waarvan reeds €
386.000,- als voorbereidingskrediet beschikbaar is gesteld;
- de waarborg van de geraamde opbrengst van de achterblijvende locaties ten laste van de Algemene
Reserve en de inspanningsverplichting om uiterlijk binnen 2 jaar na oplevering van MFA-Hapert tenminste €
2.196.000 uit de herontwikkeling van deze locaties toe te voegen aan de Algemene Reserve;
- het vaststellen van de 8e begrotingswijziging 2019.

