
COLOFON
Contactgegevens gemeentehuis 
Gemeente Baarle-Nassau 
Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau 
Bezoekadres: Singel 1, Baarle-Nassau 
Telefoon: 14 013 
Website: www.baarle-nassau.nl 
Facebook: www.facebook.com/ 
gembaarlenassau 
WhatsApp: 06 10810452 
Email: info@baarle-nassau.nl 

Actuele openingstijden 
Veel producten kunt u aanvragen via 
de website. Voor een baliebezoek kunt 
u op afspraak terecht op:
- Maandagochtend 
 van 08:30 uur tot 12:00 uur
- Woensdagochtend 
 van 08:30 uur tot 12:00 uur
- Woensdagavond 
 van 17.00 uur tot 19.00 uur
- Donderdagochtend 
 van 08:30 uur tot 12:00 uur

Deze tijden gelden ook voor het 
afhalen van bijvoorbeeld uw rijbewijs 
of reisdocument bij de receptie. En 
voor het halen van PMD-zakken of 
luierzakken. 

Een afspraak voor een baliebezoek 
maakt u telefonisch (14 013) of 
eenvoudig online via 
www.baarle-nassau.nl

Afspraak met burgemeester
of wethouder 
Wilt u de burgemeester of een 
wethouder spreken? Bel of mail 
dan naar mw M. Verboven via 088-
3821494 of bestuurssecretariaat@
baarle-nassau.nl

Milieustraat 
Smederijstraat 6, 
5111 PT Baarle-Nassau 
Openingstijden: woensdag tot en met 
vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur 
Op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur 

Storingsnummers 
Voor storingen in de openbare ruimte 
die directe actie vragen, buiten 
openingstijden: 06 - 53327933. 
Tijdens openingstijden kunt u voor 
dringende zaken bellen naar 014 013 
of +31 (0)13-5075200. 

Melden problemen 
in de buitenruimte 
Overige meldingen, over bijvoorbeeld 
defecte straatverlichting, losse 
stoeptegels of andere klachten, kunt 
u doorgeven via onze website www. 
baarle-nassau.nl/meldingdoorgeven of  
de Buitenbeterapp. 

INFORMATIEPAGINA GEMEENTE BAARLE-NASSAU
Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
16 december 2022, Loveren 48, 
5111 TC (22ZK01545)
plaatsen tijdelijke woonunit voor pre-
mantelzorg

De gemeente neemt eerst een besluit 
over de ingekomen aanvraag, dit be-
sluit wordt gepubliceerd. 
Pas daarna kunt u een bezwaar of 
zienswijzen insturen. Wilt u meer weten 
over deze aanvraag? 
Neem dan contact op met het klant-
contactcentrum van onze gemeente, 
telefoon 14 013.

Ingetrokken aanvraag omgevings-
vergunning
22 december 2022, Schootsenhoek 6, 
5114 AC
realiseren meergeneratiewoning

Deze aanvraag is ingetrokken. Tegen 
deze mededeling kan geen bezwaar of 
beroep worden ingesteld.

Beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning verlengd
28 december 2022, Kapelstraat 22, 
5111 HK (22ZK01414)
kappen 2 bomen

Verleende omgevingsvergunningen 
met reguliere procedure
16 december 2022, perceel C5260 
(tegenover Stationsstraat 12 t/m 16) 
(22ZK01402)
kappen bomen (deels vergunningvrij) 
en herplantplicht

Belanghebbenden kunnen op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht be-
zwaar maken tegen dit besluit, binnen 
6 weken na de datum van verzending 
van het besluit. 
Voor het inzien van de stukken kunt 
u een afspraak maken met het Klant-
contactcentrum via 14 013 of via email 
info@baarle-nassau.nl.

Volledige meldingen 
22 december 2022, Roosakkerstraat 9 
en 11, 5111 CL (22ZK01457)
slopen 2 woningen en saneren asbest

Bekendmakingen en vergunningenBekendmakingen en vergunningen

www.baarle-nassau.nlwww.baarle-nassau.nl

Wilt u samen met anderen werken 
aan een gezondere leefstijl? Meldt u nu aan 
voor CooL+ in Baarle-Nassau!
In april starten leefstijlcoaches in sa-
menwerking met uw gemeente met 
nieuwe CooL+ groepen. Dit is een unie-
ke kans om uw leefstijl te verbeteren. 
Grijpt u deze kans?

Wat is CooL?
CooL betekent Coaching op Leefstijl. 
Het is één van de bewezen effectieve 
methoden om uw leefstijl te verande-
ren. In CooL komen alle onderdelen van 
leefstijl aan bod. U kunt hierbij denken 
aan thema’s als voeding, beweging, 
slaap, stress, ontspanning, energie, 
plannen en gedragsverandering.

Het CooL programma duurt in totaal 
2 jaar en bestaat uit 8 individuele ge-
sprekken en 16 groepsbijeenkomsten, 
onder leiding van een gecertificeerde 
leefstijlcoach.

De + in CooL+ staat voor een sport- en 
beweegprogramma. De gemeente or-
ganiseert deze aanvulling op het regu-
liere CooL programma. Sportcoaches 
van de gemeente geven 10 weken lang, 
2 keer per week, een speciaal sportpro-
gramma in uw dorp. In deze groepsles-
sen wordt rekening gehouden met indi-
viduele beperkingen en plezier hebben 
in het sporten staat centraal. Na deze 
10 weken kunt u het sporten op een-
zelfde manier voorzetten. Hiervoor 
werkt de gemeente samen met plaat-
selijke sportverenigingen.

Voor wie?
Deelname aan CooL+ is mogelijk voor 
volwassen inwoners van de gemeente 

Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze 
en Rijen die aan één van de volgende 
voorwaarden voldoen:
• een BMI (Body Mass Index) hebben 

vanaf 25 én een verhoogd risico op 
hart – en vaatziekten of een ver-
hoogd risico op diabetes type 2

• een BMI hebben vanaf 30 zonder ver-
hoogd risico

Wat kost deelname?
Uw zorgverzekeraar vergoedt uw deel-
name aan het CooL programma vanuit 
het basispakket, mits u voldoet aan 
de bovenstaande criteria. Onder de 
vergoeding vallen de individuele ge-
sprekken en de themabijeenkomsten. 
Voor het sportgedeelte betaalt u een 
eigen bijdrage van 60 euro voor 20 
sportlessen.

Wanneer kan ik starten?
In Baarle-Nassau start er een groep in 
april.

Hoe kan ik me aanmelden?
Meldt u aan via:
• Alphen & Baarle-Nassau: U kunt u 

rechtstreeks aanmelden voor CooL+ 
in Alphen en in Baarle-Nassau via uw 
huisartsenpraktijk of bij leefstijlcoach 
Janneke Hermsen, telefoon: 

 06-52641393, e-mailadres 
 jhermsen@enjoyyours.nl, 
 website www.enjoyyours.nl;

Dit is uw moment om stappen te zetten 
richting een gezondere leefstijl. Meldt 
u nu aan!

Wat doet u als een onbekende bij u thuis aanbelt?

Beroving door een ‘babbeltruc’ komt 
steeds vaker voor. Onbekenden bellen 
bij u aan.  Ze gebruiken smoezen om uw 
vertrouwen te winnen en binnen te ko-
men. Daarna stelen zij uw geld, bankpas 
en pincode of waardevolle bezittingen.  
Soms gebruiken ze bedreiging en/of 
geweld. 

Acht tips om diefstal door een babbel-
truc te voorkomen
1. Kijk voor u uw deur open doet, eerst 

wie heeft aangebeld. 
2. Zorg dat u de deur op een kier 

kunt zetten, bijvoorbeeld met een 
kierstandhouder. 

3. Vraag altijd naar een identiteitskaart, 
paspoort of rijbewijs. 

4. Raak niet in paniek. 
5. Loop nooit met iemand mee naar 

buiten. 
6. Doe uw achterdeur op slot als u al-

leen thuis bent.  
7. Geloof niet alles wat mensen tegen 

u zeggen. 
8. Vertrouw niet iedereen. 

Bent u toch slachtoffer geworden? 
Doe altijd aangifte als u slachtoffer bent 
geworden van een babbeltruc. Alleen 
dan kan de politie de daders opsporen. 

Dat kan op twee manieren: 
•  Maak een afspraak via telefoonnum-

mer 0900 – 8844. 
•  Doe aangifte via internet. Ga hiervoor 

naar www.politie.nl/aangifte.

Vindt u uw bezoeker verdacht? 
Bel 112. 
Bel 112 als u de persoon aan uw deur 
verdacht vindt. Blijf rustig en neem 
vooral geen risico’s. Schrijf op hoe de 
verdachte eruit ziet. Heeft de persoon 
een auto bij zich, schrijf dan ook het 
kenteken op.

Meer informatie?
Voor meer tips en informatie? Kijk 
op www.politie.nl/onderwerpen/
babbeltruc. 


