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AFVALINZAMELING 2021
Omdat nagenoeg alle afvalcontracten op 31-12-2020 aflopen, hebben de Kempengemeenten de huis-aan-huis inzameling en verwerking van restafval, PMD en GFT
opnieuw moeten aanbesteden, met daarbij ook incontinentiemateriaal en glas. Ook
de exploitatie van de milieustraat is opnieuw aanbesteed. Beide opdrachten zijn
(weer) gegund aan Baetsen (die ondertussen is overgenomen door Remondis, maar
nog wel 2 jaar de naam “Baetsen” blijft voeren. In de loop van 2021 gaan er ook
nieuwe inzamelvoertuigen rijden met de kleuren rood/wit van Remondis).
In 2021 is de gemeente Bladel in 5 inzamelgebieden opgedeeld. Het inzamelgebied
Netersel (binnen de bebouwde kom) blijft hetzelfde als in 2020. Het buitengebied
van Netersel valt in Bladel Buitengebied Noord. Alle inzameldata zijn terug te
vinden in de Afvalkalender 2021.
Inzameling oud papier en karton
Ook de papierinzameling en -verwerking zijn opnieuw aanbesteed en die opdracht
is gegund aan Papiergroothandel W. Box Veldhoven.
Inzameling textiel
De aanbesteding van de textielinzameling en -verwerking is uitgesteld omdat de
Coronapandemie de hele textielbranche heeft platgelegd. Daarom blijft Baetsen
ook in 2021 de textielinzameling verzorgen.
Inzameling oud papier en karton
Ook de papierinzameling en -verwerking zijn opnieuw aanbesteed en die opdracht
is gegund aan Papiergroothandel W. Box Veldhoven.
Afvalkalender 2021 en Afvalapp (Afvalwijzer)
De Afvalkalender wordt al een aantal jaren niet meer aan huis bezorgd. U kunt die
vinden op de gemeentelijke website: www.bladel.nl (digitaal loket) of de afvalapp:
AfvalWijzer. Daarin is op adresniveau alle van belang zijnde afvalinformatie te
vinden. Die app kan geïnstalleerd worden via de app-stores van Apple en Androïd
en er is ook een versie beschikbaar voor Windows Phone-gebruikers. Met die app
kunnen de ophaaldagen toegevoegd worden aan uw persoonlijke agenda.
Afvaltarieven 2021
In de afvalkalender staan ook de afvaltarieven 2021. Het vastrecht is met ca.
€ 33,00 fors gestegen. Dat is o.a. een gevolg van de uitkomst van de aanbestedingen, de krappe verwerkingsmarkt van GFT en meerdere milieustraatstromen, het
wegvallen van de vergoeding voor ingezameld textiel en de verlaging van de PMDen papiervergoeding, ontwikkelingen op de wereldmarkt en natuurlijk de coronapandemie. Het variabel recht van de afvalstoffenheffing wordt verlaagd. Zo kost
een tariefzak in 2021 € 1,93. In 2020 was dat nog € 2.30. De tarieven bij de
milieustraat zijn niet gewijzigd.

Kroonringen
Helaas heeft de Coronapandemie het ophangen van kroonringen behoorlijk vertraagd, maar als ze in Netersel inmiddels al niet opgehangen zijn, dan gaat dat
waarschijnlijk binnenkort gebeuren. Aan die kroonringen kunnen de tariefzakken
en PMD-zakken opgehangen worden, waardoor ze niet meer weg kunnen waaien,
moeilijker bereikbaar zijn voor dieren en bovendien voor een rustiger en netter
straatbeeld zorgen.
GGD BRABANT-ZUIDOOST START MET VACCINEREN ZORGPERSONEEL OP 18 JANUARI
Op maandag 18 januari start GGD Brabant-Zuidoost met het vaccineren van
zorgpersoneel. De vaccinaties worden gegeven in het Indoor Sportcentrum
Eindhoven aan de Theo Koomenlaan 1. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen,
gehandicaptenzorg, wijkverpleging en WMO ondersteuning ontvangen vanaf 4
januari een uitnodiging voor het krijgen van een vaccinatie via hun werkgever.
Zorgmedewerkers kunnen aan de hand van deze uitnodiging een afspraak maken
via het landelijke callcenter. Zij maken dan direct ook de tweede afspraak, circa
drie weken na de eerste afspraak, voor de tweede benodigde prik. Ellis Jeurissen,
directeur Publieke Gezondheid Brabant-Zuidoost is blij dat er gestart wordt.
“Vaccineren is de manier om uit deze crisis te komen. Het is heel mooi dat we op
18 januari de eerste vaccinatie in de regio mogen geven. We zijn volop bezig met
de voorbereidingen voor dit eerste onderdeel van de vaccinatiestrategie maar zijn
ook druk doende met de massavaccinatie die op ons af komt. Zorgvuldigheid en
veiligheid staan bij onze aanpak voorop.”
Een centrale vaccinatielocatie in de regio
Voor het Indoor Sportcentrum Eindhoven is in overleg met de gemeente Eindhoven
en de Veiligheidsregio gekozen. Een vaccinatielocatie moet aan landelijke richtlijnen voldoen. Deze locatie is eerder ingezet voor het geven van vaccinaties en is
geschikt. Daarnaast is het sportcentrum goed bereikbaar (per auto, fiets of openbaar
vervoer) en er is de mogelijkheid om het aantal zogenoemde ‘priklijnen’ relatief
eenvoudig op te hogen. Met het oog op de verdere uitvoering van de vaccinatiestrategie is dat een belangrijke vereiste.
Rol GGD
Het vaccineren wordt landelijk georganiseerd door het ministerie van VWS, het
RIVM en GGD GHOR Nederland. Het ministerie bepaalt de vaccinatiestrategie en
is verantwoordelijk voor de publiekscampagne en het op die manier stimuleren van
de vaccinatiebereidheid. Het RIVM verstrekt de vaccins en de medisch-inhoudelijke informatie richting zorgprofessionals. GGD GHOR Nederland organiseert o.a.
maken van een afspraak en het kunnen registreren van de vaccinaties. De GGD-en
dragen zorg voor de locaties en het daadwerkelijk zetten van de vaccinaties.
AFVALKALENDER 2021
Eind 2020 heeft de gemeente Reusel-De Mierden de afvalkalender 2021 gestuurd
naar alle adressen waar op vrijdag huishoudelijk afval wordt opgehaald. Omdat

restafval, GFT en PMD binnen de bebouwde kom van Netersel ook op vrijdag
wordt ingezameld, is die afvalkalender ook (automatisch) verstuurd naar de
adressen in Netersel. De inzameldata op die kalender zijn correct en stemmen
overeen met de inzameldata op de afvalkalender 2021 van de gemeente Bladel. Die
kunt u terug vinden op www.bladel.nl (digitaal loket) of de nieuwe afvalapp:
AfvalWijzer. Daarin kunt u op adresniveau alle voor u van belang zijnde afvalinformatie vinden. Die app kunt u installeren via de app-stores van Apple en
Androïd. Daarnaast is er ook een versie beschikbaar voor Windows Phonegebruikers. Met die app kunt u de ophaaldagen ook toevoegen aan uw agenda.
BESTE BUNTSTÈKERS EN BUNTSTÈKERINNEKES,
Carnaval 2021 een hele uitdaging en tevens nieuwe kansen en
mogelijkheden! Als Carnavalsvereniging zouden we geen
carnavalsvereniging zijn om ons door een virus volledig uit het
veld te laten slaan. Dat gaan we zeker niet doen. Met veel
enthousiasme kijken wat wel kan, veilig en verantwoord.
Zo is er tussen kerst en nieuwjaar een brief in de bus gevallen met informatie over
de plannen voor en tijdens carnaval. Hopelijk heeft ieder daar kennis van genomen,
want zonder “carnavalsvierders” is er geen carnaval! Is deze brief per ongeluk toch
bij het oud papier terecht gekomen, niet getreurd, op de site www.debuntstekers.nl
en op onze facebookpagina is dezelfde informatie terug te lezen.
In het kort nogmaals het programma zover het nu bekend is:
• 23 januari Zittingsavond (avond) via livestream, de link om in te kunnen
loggen wordt tijdig bekend gemaakt;
• 13 februari Carnaval in eigen tuin (middag), prijsuitreiking/ quiz (avond,
Via livestream);
• 14 februari Carnaval voor het hele gezin (middag/avond);
• 15 februari Bingo (middag), Buntstèkershow (avond, Via livestream);
• 16 februari Spel- en fotozoektocht voor jong en oud (middag), afsluiting
op passende manier (avond)
Zoals je ziet willen we Carnaval 2021 niet zomaar voorbij laten gaan!
Namens de Buntstèkers alvast een goed en gezond 2021 toegewenst!!
KERKBERICHTEN.
Zaterdag 16/1: om 19.00 uur Eucharistieviering. De intentie is voor het welzijn van
de parochie.
Mededelingen:
• We herinneren u vriendelijk aan de richtlijn om bij het betreden en
verlaten van de kerk een mondkapje te dragen en evt. uw handen te
ontsmetten.
• De prijs van een misintentie is € 11,-. Wilt u een misintentie gelezen
hebben zorg er dan voor dat u die tijdig (zeker twee maar nog liever drie
weken tevoren) doorgeeft.

ADVERTENTIE.
Gratis af te halen 6 vierkante meter zwarte daksingels. Kees v. Korven 682048.
OPBRENGST KERSTSTAL.
De opbrengst voor de voedselbank in de kan van de Neterselse kerststal is
€ 274,60. Alle gevers hartelijk bedankt voor dit mooie bedrag, namens de
kerststalwerkgroep.
AANVRAAGPERIODE SUBSIDIE MUZIKALE EN CULTURELE VORMING
OPENT BINNENKORT
Aanvragen indienen in de periode van 1 februari tot en met 1 juni 2021
De gemeente Bladel kiest ervoor om niet de instelling te subsidiëren die muzikale
en culturele vorming aanbiedt, maar uitsluitend de leerling die er gebruik van
maakt. Voor leerlingen uit de gemeente Bladel betekent dit dat zij zelf afspraken
moeten maken met een docent voor muziek, zang of dans.
Subsidiemogelijkheden
Deelnemers aan muzikale en culturele vorming, die tussen 6 en 21 jaar oud zijn en
in de gemeente Bladel wonen, kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen voor het
volgen van cursussen. Het is mogelijk dat meerdere facturen worden ingediend. Het
maximale bedrag blijft echter gelden.
De subsidie bedraagt 50% van het lesgeld met een maximum van € 434,00 per cursusjaar. De totale uitgaven van deze subsidie zijn aan een limiet gebonden. Als het
totaal aan aanvragen de limiet overschrijdt, dan wordt de totale subsidie verdeeld
over alle aanvragers. Het bedrag per aanvrager valt in deze situatie enigszins lager
uit.
Controleer of uw docent op de docentenlijst staat
Om die reden hanteren we een aantal voorwaarden waaraan docenten moeten
voldoen. Alleen voor lessen bij docenten op deze lijst komt u in aanmerking voor
subsidie. Uiteraard maakt elke deelnemer zelf de keuze voor een bepaalde docent,
maar een deelnemer komt alleen in aanmerking voor subsidie als de cursus wordt
gevolgd bij één van de docenten die op de overzichtslijst staan vermeld. Zo kunnen
we het kwaliteitsniveau waarborgen. De overzichtslijst kunt u vinden op
www.bladel.nl/muzieksubsidie.
Aanvraagformulier
Voor deze individuele subsidiëring van deelname aan muzikale en culturele
vorming zijn nadere regels vastgesteld. Deze nadere regels en het aanvraagformulier kunt u downloaden via de website: www.bladel.nl/muzieksubsidie of
opvragen bij het KCC in het gemeentehuis. U kunt het aanvraagformulier ook
digitaal invullen met DigiD.
Periode om aanvragen in te dienen
De termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag loopt van 1 februari tot en
met 1 juni van het lopende cursusjaar. De regeling bepaalt dat deze periode strikt
gehanteerd moet worden door de gemeente. Aanvragen die te vroeg of te laat
binnenkomen, worden afgewezen.

