Duurzame huizen gezocht voor Nationale Duurzame Huizen route
Het is weer bijna tijd voor de Nationale Duurzame Huizen route op zaterdag 2 en 9 november. Honderden
huiseigenaren in heel Nederland stellen dan hun deuren open. Zij willen met hun verhaal mensen op weg
helpen naar een duurzame woning. Wilt u ook meedoen met uw woning en laten zien welke duurzame
maatregelen u heeft genomen? Meld uw woning dan aan via www.duurzamehuizenroute.nl.

Stimuleringscheque uitgereikt voor project ‘Mestverwerkingssysteem
voor vermindering ammoniakuitstoot’
Op donderdag 22 augustus ontving Twan de Bie van het bedrijf Jabba Mest een Stimuleringscheque uit
handen van burgemeester Remco Bosma van de gemeente Bladel. De burgemeester reikte de cheque uit
namens de Metropoolregio Eindhoven. Aan de cheque is een cofinanciering van maximaal € 50.000,verbonden, specifiek voor het project ‘Mestverwerkingssysteem voor vermindering ammoniakuitstoot’ van
Jabba Mest.
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De bedrijven Jabba Mest en Schippers Europe BV uit Bladel willen een prototype van een
mestverwerkingssysteem ontwikkelen dat al in de stal voor een ammoniakreductie van ten minste 85% zal
zorgen. Het project levert een mestverwerkingssysteem op dat eenvoudig in bestaande stallen te installeren

is en dat tot 85% minder ammoniak emissie zal leiden. Door verbetering van de luchtkwaliteit in de stal
verbetert het klimaat voor de veehouder, het vee en de omgeving. Omdat ook de kosten van mestverwerking
proportioneel dalen, zal het rendement van de betrokken bedrijven aanzienlijk stijgen.

Concert van orkest LOCOS
De week van de Dementie komt er weer aan. Ook dit jaar heeft het Netwerk Dementievriendelijke gemeente
Bladel weer diverse activiteiten georganiseerd in het kader van dementie. Eén van de activiteiten is een
concert van LOCOS.
LOCOS staat voor Leerlingen Orkest Concordia ONA Sirena. Dit leerlingenorkest is een
samenwerkingsverband tussen ONA, Sirena uit Hooge Mierde en Concordia uit Reusel. Sinds 1 oktober
2018 staat LOCOS onder leiding van Rianne Boone.
Op woensdag 18 september verzorgt het orkest een spetterend optreden voor mensen met (beginnende)
dementie en hun naasten. Uiteraard zijn anderen ook welkom. Het orkest zal die dag in het auditorium van
de Rabobank aan de Markt in Bladel van 19:00 tot 20:00 velen prachtige nummers spelen. Vanaf 18:30 uur
bent u van harte welkom in het Auditorium.
U kunt zich aanmelden door vóór 10 september een e-mail te versturen naar dementie@bladel.nl of
telefonisch via 0497-36 16 36 en te vragen naar Alexsej Garczynski. Vermeld daarbij met hoeveel personen
u komt en of één van de deelnemers gebruik maakt van een hulpmiddel zoals een rolstoel of een rollator.

Tentoonstelling in het gemeentehuis
In het kader van de 75-jarige bevrijding is er tot en met 22 september in het gemeentehuis een
indrukwekkende tentoonstelling te zien over de impact van de Tweede Wereldoorlog op de vijf kerndorpen
van de gemeente Bladel.
De tentoonstelling neemt u onder andere mee naar de massale doortocht van Duitse troepen door Bladel op
12 mei 1940, de dramatische gebeurtenissen in september 1944, het verzet, de onderduik, de
voedseldistributie en de Duitse vorderingen. Door de verschillende voorwerpen, zoals originele
getuigenverslagen, uniformen, posters en foto’s, geeft de tentoonstelling een duidelijk beeld van wat de
oorlog teweeg heeft gebracht en wat het voor de burgers heeft betekend.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis.
In verband met een personeelsreis is het gemeentehuis op vrijdag 6 september gesloten.
Uitsluitend voor het doen van aangifte van geboorte en overlijden is het gemeentehuis geopend
van 9.00 tot 10.00 uur.

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de vergadering van 13 augustus 2019 de volgende
besluiten genomen:
Herijking van de visie voor de Groote Beerze
Kennis genomen van de herijking van de visie van de Groote Beerze, zoals vastgesteld door het dagelijks
bestuur van Waterschap de Dommel.
Bladel Remembers
Er wordt een bedrag van maximaal € 5.000,- beschikbaar gesteld aan Rotary voor de huur van een
beeldscherm met audio, waarmee op de Markt in Bladel een buitenbioscoop georganiseerd kan worden.

