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UITSLAG OPTOCHT ’T HUPKE. 

Titel                                                                 Deelnemer                          Totaal. 

Jeugd groepen. 

In het cafe of op straat, we vieren het zoals het gaat JV De Geintrappers     81,5    

We maken een vliegende start                             JV De Haoihossers       86,5 

T is weer Carnaval                                           Steekje Los                   88 

T is tijd om uit te vliegen                                           JV De Buntbengels     104 

Opsteker/aanmoedigingsprijs                             JV De Haoihossers  

Volwassen individuele     

Dees jaor ist  ur 1 mee un gouwe randje               Ellen Kolen          83 

Brandstichting                                                         Johan is heel trots         85 

Babysjouwer                                                         Swan en Tanne          87 

Mijn fiets is ontframed                        JV De Barbiertjes/John Peeters       87,5 

Wij liggen nog goed in de markt                             CD nog ééntje dan        90 

Leaaselaarzen                                                         CV De Zwaailampen    93,5 

Volwassenen groepen     

Wij hebben een sterke band                             Familie van Schagen    79,5 

Prins Parrie houdt van vele takken van sport     Familie van de Prins     86 

Grof vuil                                            "Vage" kenissen van de Prins    89 

Kroeg op d'n tocht                                       De Vrienden van Puntje    91,5 

Volwassenen wagens     

Harder Optreeje                                                          CV De Zottekes            94 

Meesterdiefstal                                                          JV De Fistvaerekes     105 

Huisjesmelken                                                          De Barbiertjes         105,5 

Dienstplicht                                                          JCV De Koekwauze    109,5 

      

De algemene opmerking van de jury was dat het niveau erg hoog lag. De afwer-

king, de acts de kleding en de algehele verzorging was erg goed. We kunnen als 

Buntstèkers dan ook tot trots zijn op zo'n mooie optocht! 

      

GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden regelmatig gebedsvieringen 

gehouden. De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:  

Zondag 1 mei 2022: 10:00 uur. Intentie voor deze viering is: Thom van der Heij-

den en Ria van der Heijden-Lavrijsen 

Zondag 15 mei 2022: 10:00 uur 

Zondag 29 mei 2022: 10:00 uur 

Na de viering is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. 



U bent van harte welkom. 

Gebedsvieringengroep Netersel. 

 

ROZENHOEDJE BIDDEN 

Rozenhoedje bidden in kapel Maria Rosa Mystica, De Hoeve 20. 

In de Mariamaand mei wordt elke zaterdagavond om 19.00 uur de rozenkrans 

gebeden. in de Mariakapel. Iedereen is van harte welkom. 

 

GEACHTE BESTUURSLEDEN BUURTVERENIGINGEN EN DORPSRADEN, 

Misschien heeft u via andere media reeds vernomen dat de gemeenten Bladel, 

Reusel-de Mierden en Eersel voornemens zijn om een grote milieustraat (door hen 

“Grondstoffencentrum” genoemd) aan te gaan leggen op een specifieke locatie 

(naast de Subway) op het KBP in Hapert ter vervanging van de milieustraten in 

Bladel en Eersel. Die locatie ligt op minder dan 200 meter van de woonwijk “de 

Hoeven” en pal tegen het natuurgebied "De Nieuwe Wildernis" aan. Het is 

onbegrijpelijk dat de meest verstorende en vervuilende activiteit op die plek wordt 

neergelegd waar de impact op het milieu, natuur en welzijn het grootst is. Een deel 

van de omwonenden is pas in februari 2022 voor het eerst geïnformeerd tijdens een 

bijeenkomst van het GBOH waarbij een gelikte presentatie van het beoogde 

ontwerp werd getoond, maar geen ruimte was voor een dialoog. En dat terwijl uit 

teruggevonden gemeentelijke stukken blijkt, dat het in 2019 al duidelijk was dat er 

1 grondstoffencentrum moest komen en in mrt 2021 de betreffende locatie al 

helemaal was vastgelegd in een rapport. Een omgevingsdialoog met de 

omwonenden, waar door een aantal partijen al geruime tijd naar is gevraagd, moet 

echter nog steeds plaatsvinden. 

Als vereniging "De Nieuwe Wildernis" zijn we een petitie gestart en hebben 

daarvoor flyers verspreid in Hapert. In 4 dagen tijd hebben al meer dan 800 mensen 

de petitie getekend, dus de weerstand tegen dit plan is groot. Graag willen we 

hieronder kort uiteenzetten waarom dit vergevorderde plan niet alleen een heel 

slecht plan is voor Hapert, maar ook voor alle inwoners uit de dorpen behorende bij 

de gemeentes Eersel, Bladel en Reusel- de Mierden. Het uitgewerkte rapport is te 

vinden op onze website www.dnwhapert.nl. 

• Geluidsoverlast veroorzaakt door het verkeer, vrachtwagens en door het 

dumpen van afval (puin, metaal etc.) op de broedvogels, voor de 

omwonenden en iedereen die hier komt wandelen, fietsen en vissen in dit 

stukje natuur. 

• Stank en ongedierte door gft afval en kadavers.   

• Uitlaatgassen die neerslaan op het natuurgebied waardoor de kans bestaat 

dat de biodiversiteit verdwijnt, want slechts een beperkte soort planten 

(vooral brandnetels) gedijt goed in deze omstandigheden. Als andere 

plantensoorten verdwijnen, verdwijnen ook de dieren die hiervan leven. 

Aantal bezoekers ligt (voorzichtig geschat) in 2023 op 37.000 per jaar. Als 

Bergeijk ook aan gaat sluiten (waar wel rekening mee wordt gehouden) is 

het aantal bezoekers 53.000 per jaar.  

http://www.dnwhapert.nl/


• Natuurimpact op de wijde omgeving van de aanrijroutes. Door het 

creëren van één milieustraat in Hapert moeten alle inwoners van De 

Mierden tot Wintelre en iedereen die daartussen woont, gedwongen 

worden om veel extra kilometers af te gaan leggen om hun afval te kunnen 

lozen. 

• Toename CO2 uitstoot doordat de bezoekers vele extra kilometers 

moeten afleggen. Hoe kunnen we dit rijmen met alles wat we moeten 

doen om de uitstoot van koolstofoxiden te reduceren zoals 100 km per uur 

rijden en openbaar vervoer promoten? De CO2-uitstoot in Nederland moet 

in 2030 al met de helft omlaag en in 2050 zelfs met 95 procent. 

• Verkeersveiligheid fietsers en wandelaars van en naar Eersel. De 

ingang van de milieustraat is voorzien net voor de fietstunnel naar Eersel. 

Zoals nu beoogd moet het verkeer dat de milieustraat op en af wil rijden 

het fietspad oversteken, waardoor een potentieel gevaarlijke situatie is 

ontstaan. 

• Verkeersdrukte op de N284 en verbindingsweg vanaf het Stuivertje. 

Met de eerder aangegeven bezoekersaantallen zal de drukte op beide 

wegen flink toenemen. Daarbij komt dat het Kempisch Bedrijven Park nog 

lang niet volgebouwd is. Het aantal verkeersdeelnemers zal de komende 

jaren dus sowieso nog flink stijgen en daar komt dan nog een 

karretjesparade bovenop die voor het verkeerslicht staan te wachten om 

rechtsaf te kunnen slaan. We zien nu al regelmatig opstoppingen ter 

hoogte van Hapert en Bladel.  

• Financiële aspecten. De ingeschatte exploitatiekosten voor de geplande 

milieustraat liggen voor de gemeenten Reusel -de Mierden en Bladel 

nagenoeg gelijk met de huidige situatie, terwijl de kosten voor het bouwen 

van het grondstoffencentrum zijn geraamd op € 3 tot €4 miljoen. Dit is 

excl. de aankoop van de grond. Aankoop grond in Hapert is € 1,8 miljoen. 

Hoe gaan de bouwkosten worden betaald? Wat is de impact daarvan voor 

de inwoners van de 3 gemeenten? 

We hopen op uw steun om tegen dit plan in verweer te komen door deze mail te 

verspreiden binnen uw achterban, zodat zoveel mogelijk mensen de petitie kunnen 

tekenen en we een duidelijk signaal af geven richting de gemeenteraden dat ze 

moeten stoppen met dit plan en verder moeten kijken naar andere alternatieven. 

De petitie is te vinden op   

https://milieustraathapert.petities.nl/  ,maar mensen kunnen ook een email sturen 

naar info@dnwhapert.nl met de tekst “geen milieustraat op die locatie” 

Alvast hartelijk dank namens alle betrokkenen 

Met vriendelijke groet, Vereniging "De Nieuwe Wildernis" 

 

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS 

27 april 2022 

Woensdag 27 april is het gemeentehuis gesloten in verband met Koningsdag.  

5 en 6 mei 2022 

https://milieustraathapert.petities.nl/
mailto:info@dnwhapert.nl


Donderdag 5 mei is het gemeentehuis gesloten in verband met Bevrijdingsdag. 

Vrijdag 6 mei is het gemeentehuis gesloten in verband met een collectieve vrije 

dag. 

26 en 27 mei 2022 

Donderdag 26 mei is het gemeentehuis gesloten in verband met Hemelvaartsdag. 

Vrijdag 27 mei is het gemeentehuis gesloten in verband met een collectieve vrije 

dag. 

 

KENT U IEMAND DIE EEN LINTJE VERDIENT? 

Komende 26 april vindt de jaarlijkse lintjesregen van 2022 plaats. De aanvragen 

hiervoor zijn al ingediend. Maar kent u een vrijwilliger die een lintje verdient? Dan 

kunt u alvast iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding voor de 

lintjesregen van 2023.  

Koningsdag 2023 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 burgemeester. 

Om een Koninklijke onderscheiding te verkrijgen zijn verdiensten voor de gemeen-

schap (maatschappelijk, economisch, sociaal, cultureel of sportief terrein) belang-

rijk. Verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties spelen daarom 

een belangrijke rol bij het indienen van aanvragen. 

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). 

Hoe draagt u iemand voor? 

Een aanvraagformulier voor een Koninklijke onderscheiding kunt u downloaden 

via www.lintjes.nl of opvragen bij het bestuurssecretariaat (telefoon 088-4970555). 

Bij de aanvraag moet uitgebreid vermeld worden waarom de betreffende persoon 

wordt voorgedragen.  

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 2023 vóór 1 juli 2022 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 . 

http://www.kanselarij.nl/

