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Informatie voor de inwoners
van de Gemeente Bladel

Het festivalseizoen is
begonnen: draag goede
oordoppen!
Oordoppen ook verkrijgbaar in het
gemeentehuis
Ieder jaar komen er 20.000 jongeren met
gehoorschade bij. De meeste jongeren lopen
gehoorschade op door het luisteren van harde
muziek. Een piep of ruis in de oren is heel vervelend
en kan blijvend zijn. Met de juiste maatregelen is
gehoorschade te voorkomen. Naar een festival de
komende periode? Ga goed voorbereid op pad met
deze tips:
• Draag goede oordoppen als je uitgaat, bij
popconcerten en bij muziekfestivals. Zorg voor
oordoppen met een muziekfilter en een minimale
beschermingswaarde van SNR 15. Schuimdoppen
worden afgeraden. Deze worden vaak niet goed
ingedaan en geven dan een vals gevoel van
veiligheid. Bovendien vervormen ze de muziek en
kun je hiermee lastig een gesprek voeren;
• Sta niet te dicht bij de geluidsboxen;
• Roep niet in iemands oor;
• Las geluidspauzes in voor de oren. Na een
muziekfestival of een avondje stappen hebben oren
echt tijd nodig om te herstellen;
• Download een app (bijvoorbeeld Safe Noise) om
zelf het geluidsniveau in de gaten te houden;
• Beperk het volume van de muziekspeler, tv of radio
en gebruik een volumebegrenzer.
Kijk voor meer informatie op www.ilovemyears.nl of
www.hoorstichting.nl.
In het gemeentehuis in
Bladel staat een
oordoppenautomaat.
Tijdens openingstijden
kunt u hier voor € 4,(2 munten van € 2,-)
oordoppen met
muziekfilter verkrijgen.

Donderdag 13 juni
Alzheimer Café De Kempen

Tweede ronde vaccinatiecampagne
meningokokkenziekte start 11 juni
Vanaf dinsdag 11 juni start de tweede periode van
de vaccinatiecampagne tegen meningokokkenziekte
in de regio. Alle jongeren, geboren in 2003 en 2005,
ontvangen een uitnodiging van het RIVM (Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu) voor een vaccinatie
tegen meningokokkenziekte. Tijdens de eerste periode
in mei werden jongeren die geboren zijn in 2001, 2002
en (een deel van) 2004 uitgenodigd. Als zij toen hun
vaccinatie niet hebben gehaald, dan krijgen ook zij nu
een herhalingsoproep. De GGD Brabant-Zuidoost voert
de vaccinaties uit op verschillende locaties in de hele
regio.
Tegengaan van meer ziektegevallen
Sinds 2015 worden jaarlijks steeds meer mensen ziek
door een besmetting met de meningokok, type W. Deze
bacterie kan hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging
veroorzaken. De minister van Volksgezondheid heeft
daarom in september 2017 besloten tot de invoering
van een vaccinatie tegen meningokokkenziekte ACWY
voor peuters van 14 maanden en jongeren die 14 jaar
worden. Staatssecretaris Blokhuis besloot in juli vorig
jaar om het aantal jongeren dat voor de vaccinatie in
aanmerking komt, uit te breiden. De vaccinatie moet
een verdere toename van het aantal ziektegevallen
voorkomen. De keuze om tieners te vaccineren heeft te
maken met het feit dat zij relatief vaker drager zijn van
de bacterie en daarom meer kans op de ziekte hebben.
Daarnaast dragen tieners in belangrijke mate bij aan
de verspreiding van de bacterie. Verwacht wordt dat
vaccinatie van tieners leidt tot groepsbescherming en
daarmee ziekte voorkomt in alle leeftijdsgroepen.

merkt. De bacterie verspreidt zich door hoesten, niezen
of zoenen. Meestal word je niet ziek. Komt de bacterie
in de bloedbaan of het zenuwstelsel, dan kan je in korte
tijd ernstig ziek worden. Ziekte door meningokok type
W kan in de eerste uren op buikgriep lijken en is daarom
soms lastig te herkennen.
Uitnodiging en informatie
Vanaf 11 juni start dus de tweede periode van de
vaccinatiecampagne. Alle tieners uit 2003 en 2005
en tieners uit 2001, 2002 en 2004 die in de eerste
periode hun prik niet hebben gehaald, ontvangen een
uitnodiging van het RIVM. De GGD Brabant-Zuidoost
voert de vaccinaties uit. Alle informatie over de
priktijden en -locaties in de regio vindt u op
www.meningokokkenprik.nl.
Op de landelijke campagne website van het RIVM
www.deelditnietmetjevrienden.nl leest u uitgebreide
informatie over de prik en de ziekte. U kunt er ook
interviews en verhalen vinden met en van jongeren en
ouders, die meningokokkenziekte van dichtbij hebben
meegemaakt.

Meningokok type W
Van de meningokokbacterie bestaan meerdere types. De
bacterie kan in de neus of keel zitten zonder dat je het

Inschrijvingen weekendgebruik sporthallen X-sport
Bladel en Eureka Hapert seizoen 2019-2020

Locatie:		
De Eikenburg, Eikenburg 10 te Eersel.
Aanvang:
19.30 uur, zaal open om 19.00 uur.
Toegang is gratis, evenals koffie en thee.
Dementie, hoe ervaart u dat?
Als de diagnose dementie wordt gesteld, zal de
toekomst anders verlopen dan u vooraf had bedacht.
Hoe is het om deze ziekte te hebben? Hoe gaat u
ermee om? En hoe wilt u dat anderen met u omgaan?
Tijdens het Alzheimer Café de Kempen op 13 juni is
iemand te gast die hierover uit eigen ervaring kan
vertellen. Dit is tevens de laatste bijeenkomst voor de
zomervakantie. Iedereen is van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u mailen of bellen naar
info@welzijndekempen.nl of 0497-514746.

Fotograaf: Rieky Hermans
In de weekenden worden er wekelijks veel wedstrijden
gespeeld in de sporthallen in Bladel en Hapert. Vanaf
deze week is het weer mogelijk om die weekenduren
aan te vragen voor het nieuwe seizoen 2019-2020.
Belangstellenden kunnen zich, via een inschrijfformulier
dat te vinden is op de website van de gemeente Bladel,
aanmelden voor deze uren.
Eind juni zal het conceptrooster voor het seizoen 20192020 voor het weekendgebruik al worden opgesteld.

Wacht dus niet met inschrijven als u voor komend
seizoen in het weekend nog een plekje wilt in een van
de sporthallen!

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van het
huren van een van de sporthallen het komende seizoen?
Neem dan contact op met Niek van Boekel, afdeling
Ontwikkeling (telefoon 0497-361446 of
n.vanboekel@bladel.nl).

Huwelijksdwang en achterlating in het buitenland
Het is misschien moeilijk om voor te stellen, maar ook
dit jaar worden er vermoedelijk tientallen jongeren uit
Nederland achtergelaten in het buitenland.
Bij achterlating wordt iemand onder dwang
teruggestuurd naar of achtergelaten in het buitenland,
vaak na een vakantie. Meestal gaat het om een kind,
een jongvolwassene of een getrouwde vrouw (met of
zonder kinderen).

afgenomen om terugkeer naar Nederland tegen te
gaan. Achterlating tast de fundamentele rechten van de
mens aan en geldt als een vorm van (strafbaar) geweld.
Huwelijksdwang is het dwingen van een meisje/vrouw
of een jongen/man tot een huwelijk, door ouders,
familie of gemeenschap. Het is een huwelijk waarbij één
of beide huwelijkspartner(s) geen zeggenschap heeft
(hebben) over de sluiting van de huwelijkse verbintenis
en daarmee niet instemt (instemmen). Onder deze
situatie wordt mede begrepen: het wel meewerken
aan de formele (wettelijke) huwelijkshandelingen, maar

Het gebeurt op initiatief van de echtgenoot, ouder(s)
en/of familie. Paspoort en verblijfsvergunning worden

onder lichamelijke of geestelijke bedreiging.
Belangrijk voor de kansen op terugkeer naar
Nederland is de vraag of het slachtoffer de
Nederlandse nationaliteit heeft of een rechtsgeldige
verblijfsvergunning heeft voor Nederland.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Landelijk
Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) of
kijk op www.huwelijksdwangenachterlating.nl.
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Gedwongen
te trouwen in
het buitenland?

24/7

Word jij gedwongen te
trouwen in het buitenland?
Ben jij dit of ken jij iemand?

De keuze om hulp te zoeken
is aan jou. In Nederland of in
het buitenland.

1

2
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Met een telefoontje kan je
in vertrouwen praten met
mensen die je advies kunnen
geven.

3

Timing is cruciaal om jou hulp
te bieden en snel tot actie te
komen.

Instanties werken zorgvuldig
samen met jou om je in
veiligheid te brengen.
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In het buitenland werkt de
ambassade aan een veilige
terugkeer naar Nederland.
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+31 247 24 72 47
Nog in Nederland: 0800-2000
bij acuut gevaar, bel het alarmnummer 112

6

Kent u iemand die een lintje verdient?
Bij gelegenheid van Koningsdag werden op 26 april in
de gemeente Bladel 3 onderscheidingen toegekend.
Kent u ook een vrijwilliger die een lintje verdient? U
heeft de mogelijkheid om iemand voor een Koninklijke
Onderscheiding voor te dragen.
Voor de Orde van Oranje-Nassau komen mensen in
aanmerking met (langdurige) bijzondere verdiensten
voor de samenleving. Denk aan de vele vrijwilligers die
actief zijn op sociaal-maatschappelijk gebied. Niet alleen
bestuurders komen in aanmerking, maar ook mensen
die door hun inzet verenigingen draaiend houden. Een
Koninklijke onderscheiding kan worden toegekend bij
Algemene Gelegenheid (Koningsdag) of bij een
bijzondere persoonlijke gelegenheid (bijvoorbeeld een
jubileum).
Koningsdag 2020
Koningsdag 2020 lijkt misschien ver weg, maar de
voorbereidingen voor het toekennen van Koninklijke
onderscheidingen bij die gelegenheid beginnen
binnenkort weer. Als u vindt dat iemand in uw
omgeving in aanmerking komt voor een Koninklijke
onderscheiding, kunt u een aanvraag indienen bij de

burge-meester. Om een Koninklijke onderscheiding te
verkrijgen zijn verdiensten voor de gemeenschap
(maatschappelijk, economisch, sociaal, cultureel of
sportief terrein) belangrijk. Verenigingen, instellingen en
maatschappelijke organisaties spelen daarom een
belangrijke rol bij het indienen van aanvragen.
Hoe draagt u iemand voor?
Een aanvraagformulier voor een Koninklijke
onderscheiding kunt u downloaden via de gemeentelijke
website www.bladel.nl, opvragen bij het
bestuurssecretariaat (telefoon 361438 / 361439) of via
www.lintjes.nl. Bij de aanvraag moet uitgebreid vermeld
worden waarom de betreffende persoon wordt
voorgedragen. Een nauwkeurige omschrijving van de
verdiensten en de tijd die hieraan besteed wordt is erg
belangrijk. Daarnaast dient dit te worden ondersteund
door de betreffende organisatie. Het is belangrijk dat u
de volledige persoonsgegevens en uw relatie tot de
betrokkene hierbij vermeldt. Het invullen van een
voorstelformulier vergt tijd en de nodige inspanning.
Het indienen van een aanvraag betekent niet
automatisch dat de onderscheiding ook wordt
toegekend. De burgemeester beoordeelt de aanvraag

Informatieavond ontwerpbestemmingsplan Akkerstraat
Hoogeloon
Op woensdag 12 juni vindt er een informatieavond
plaats voor het ontwerpbestemmingsplan voor het plan
Akkerstraat in Hoogeloon. Met het bestemmingsplan
wordt de realisatie van circa 70 woningen in het gebied
tussen de Akkerstraat, Hoofdstraat en Casterseweg in
Hoogeloon mogelijk gemaakt. Dit bestemmingsplan is
het kader waarbinnen de woningen in achtertuinen en
door de locatievereniging Akkerstraat ontwikkeld kunnen
gaan worden. We willen iedereen de mogelijkheid geven

om nog eventuele op- en aanmerkingen mee te geven
voordat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gaat.
U bent van harte welkom op woensdag 12 juni van
17.00 tot 19.00 uur in d’n Anloôp
(Maalderij 3) in Hoogeloon. Voor meer informatie over
de informatieavond kunt u contact opnemen met Jesse
Scheres via j.scheres@bladel.nl of telefoonnummer
0497-361636.

zorgvuldig en stuurt deze met zijn advies naar de
Commissaris van de Koning. Daar wordt de aanvraag
bekeken en doorgestuurd naar het Kapittel van de
Civiele Orden. Deze commissie brengt uiteindelijk advies
uit aan de Koning.
Termijnen waarmee u rekening moet houden
De aanvragen moeten tijdig in ‘Den Haag’ afgehandeld
worden. Een lange periode van voorbereiding en
behandeling is nodig. Dit betekent dat:
• u de aanvraag voor Koningsdag 2020 vóór 1 juli
2019 moet inleveren bij de gemeente;
• de aanvraag voor een bijzondere persoonlijke
gelegenheid uiterlijk zes maanden vóór de datum van
uitreiking binnen moet zijn bij de gemeente.
Informatie
Voor meer informatie over het aanvragen van een
Koninklijke onderscheiding kunt u contact opnemen
met het bestuurssecretariaat van de gemeente Bladel.
Daarnaast kunt u de volgende websites raadplegen:
www.lintjes.nl en www.kanselarij.nl.

Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis
Het gemeentehuis is gesloten op Tweede
Pinksterdag maandag 10 juni.

Militaire oefening
Van dinsdag 11 tot en met vrijdag 14 juni vindt er
binnen de gemeente Bladel een militaire oefening
plaats. Aan deze oefening nemen 30 personen
deel en 12 militaire wielvoertuigen. Er wordt geen
gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de
vergadering van 21 mei 2019 de volgende besluiten
genomen:
Handhavingsadvies GGD diverse locaties
Ingestemd met het versturen van een schriftelijke
waarschuwing naar Kinderopvang Buitengewoon voor
de Buitenschoolse Opvang (BSO) locatie en ingestemd
met het versturen van een schriftelijke aanwijzing naar
Nummereen Kinderopvang voor twee locaties van
Nummereen Kinderopvang.
Op verzoek van de houder wordt met ingang van
19 augustus 2019 toestemming verleent voor de
exploitatie van Nummereen Kinderopvang 0-4
jaar locatie het Palet in Hapert in te trekken en het
aantal kindplaatsen op te hogen van 37 naar 53 bij

Nummereen Kinderopvang locatie Bernhardstraat te
Hapert.
Er wordt niet handhavend opgetreden tegen de
door de GGD Brabant-Zuidoost geconstateerde
overtredingen.
Selectiebesluit archeologie bestemmingsplan
Akkerstraat Hoogeloon
In navolging van het selectieadvies is besloten het
plangebied van het bestemmingsplan Akkerstraat
Hoogeloon gedeeltelijk vrij te geven voor het aspect
archeologie en in het bestemmingsplan hier een
lage archeologische waarde op te leggen. Ter plaatse
van het gebied rondom de voormalige Ster en
supermarkt is besloten een dubbelbestemming in het
bestemmingsplan op te nemen en de archeologische

verwachtingswaarde van kracht te laten.
In navolging van het advies van de ODZOB
(Omgevingsdienst Zuidoos-Brabant) wordt van een
gedeelte van de particuliere percelen de archeologische
verwachtingswaarde in stand gelaten en wordt vrij
gegeven voor het aspect archeologie. Hier wordt in
het bestemmingsplan een lage archeologische waarde
opgelegd.
Raadsinformatiebrief jaarstukken (jaarverslag en
jaarrekening) ODZOB 2018
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de
jaarstukken 2018, inclusief een goedkeurende
verklaring van de accountant.

Bekendmakingen
De gemeente Bladel maakt alle officiële
bekendmakingen en kennisgevingen van
vergunningen, meldingen en ontheffingen digitaal
bekend in het elektronisch gemeenteblad op
www.officielebekendmakingen.nl. Deze link is ook te
vinden op de gemeentelijke website. Onderstaande
verkorte berichten over omgevingsvergunningen
zijn een service van de gemeente aan de burger. De
digitale versie is rechtsgeldig. Voor de bezwaaren beroepsmogelijkheden tegen de diverse verleende
vergunningen en ontheffingen zijn de hierboven
genoemde websites beschikbaar. Via de website van
officiële bekendmakingen kunnen mensen zich gratis
aanmelden voor een seintje over berichten uit de
buurt.

Omgevingsvergunningen
aangevraagd
Bladel
• Gerard Bruninglaan 61, bouwen van een tuinhuis
• Helleneind 26 c, bouwen van een garage en
berging
Netersel
• Carolus Simplexplein 33, uitbreiden van een
bijgebouw
Overige locaties
• Den Hof, Kruiwerk en Lemel, kappen van 4 bomen
• Alexanderhof ongenummerd, bouwen van een
woning
Aanvragen om vergunningen liggen niet ter inzage en
hiertegen bestaan geen bezwaarmogelijkheden.

Omgevingsvergunningen
verleend
Bladel
• De Kloet 10M, wijzigen van de bestaande inritten
en groenvoorzieningen
Datum besluit: 23-05-2019
• Industrieweg 3, wijzigen van de voorgevel van een
winkelpand
Datum besluit: 23-05-2019
• Leemskuilen 6, tijdelijk plaatsen van een unit
Datum besluit: 27-05-2019
Casteren
• Zanddries 7, afwijken van het bestemmingsplan
voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit
Datum besluit: 27-05-2019

Hapert
• De Tienden 1, bouwen van een woning en het
aanleggen van een inrit
Datum besluit: 23-05-2019
• Lakenvelder 34, bouwen van een woning en een
garage
Datum besluit: 22-05-2019
• Molenstraat 28, verbouwen van een woning
Datum besluit: 23-05-2019
Hoogeloon
• Dominépad 5A, aanleggen van een extra inrit
Datum besluit: 22-05-2019
• Wagenbroeken 14, bouwen van een loods
Datum besluit: 22-05-2019

Omgevingsvergunning
verlenging beslistermijn
Hapert
• Ganzestraat 30A, aanleggen van een inrit
Datum besluit: 27-05-2019

Vergunning apv/bijzondere
wetten verleend
Bladel
• Marktstraat 14, verruimen van het sluitingsuur van
De Baron in de nachten van 23 tot en met 28 juli
2019
Datum besluit: 27-05-2019
Overige locaties
• Bladel, plaatsen van tijdelijke reclameborden ten
behoeve van het 550 jaar stadsrechten Bergeijk op
21 juni 2019
Datum besluit: 22-05-2019
• Carolus Simplexplein ongenummerd in Netersel,
organiseren van het Feestweekend 800 jaar
Netersel op 22 en 23 juni 2019
Datum besluit: 27-05-2019

Meldingen apv/bijzondere
wetten
Overige locaties
• Scherpenheuvel in Hapert, organiseren van de
ATB classic scherpenheuvel-Hapert op 27 oktober
2019, 2020 en 2021
• Carolus Simplexplein in Netersel, organiseren van
de kermis in Netersel van 1 juni t/m 4 juni 2019
• Centrum in Hoogeloon, op en nabij kerkplein,
organiseren van het ‘BELEVENement Hoogeloon
op 16 juni 2019 en in de jaren 2020 t/m 2023

Intrekken omgevingsvergunning
ontwerpbesluit ambtshalve
intrekking status bij besluit niet
gevuld
Bladel
• Neterselseweg 14, gehele intrekking
omgevingsvergunning milieu voor het houden van
konijnen
Datum besluit: 23-05-2019

Uitschrijving uit het Landelijk
Register Kinderopvang
Op grond van artikel 8 Besluit landelijk register
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en
personenregister kinderopvang maakt de gemeente
Bladel bekend dat:
- Met ingang van 19 augustus 2019 Kinderdagverblijf
Nummereen Kinderopvang 0-4 jaar locatie Het
Palet op het adres Bernhardstraat 4 te Hapert
(registratienummer: 198261093), op eigen verzoek is
uitgeschreven uit het Landelijk Register Kinderopvang.

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel
NR. WERK

PLAATS

PERIODE

UITVOERING

1. Groot onderhoud asfaltverhardingen, Veilig Oord,
Molenweg en De Vloed

Bladel

week 18 t/m
week 29

De Jong Zuurmond

2. Herinrichting Ganzestraat en Nieuwstraat

Hapert

week 20 2019 t/m
week 12 2020

Aannemersbedrijf
Van der Zanden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klant Contact Centrum (KCC), tel. 0497-361636.

Gemeente Bladel:
Markt 21
Postbus 11
5530 AA Bladel
Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600
E-mail: info@bladel.nl
Website: www.bladel.nl
@gemeente_Bladel
www.facebook.com/gemeenteBladel
@gemeentebladel

Calamiteitenlijn (24 uur):
Tel.: 0497-361444
Voor het melden van gevaarlijke
situaties, zoals bv. een gat in de weg.
Openingstijden receptie
gemeentehuis
Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur
dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur
vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:
Maandag
9.00 - 19.00 uur
Dinsdag
9.00 - 12.00 uur
Woensdag
9.00 - 19.00 uur
Donderdag
9.00 - 12.00 uur
Vrijdag
9.00 - 12.00 uur

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag
van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur
Voor het maken van een afspraak
met de burgemeester of een van de
wethouders kunt u contact opnemen
met het bestuurssecretariaat
tel. 0497 - 361438 / 361439

