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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
23 december 2022, Wilhelminastraat 
2, 5113 TH (22ZK01564)
verbouwen woning
23 december 2022, Nieuwe Strumpt 1, 
5113 BX (23ZK00007)
wijzigen huisvestigingssystemen en 
dieraantallen
23 december 2022, Geerstraat 8, 5111 
PS (23ZK00011)
uitbreiden pand met enkele kantoor-
ruimten

De gemeente neemt eerst een besluit 
over de ingekomen aanvraag, dit be-
sluit wordt gepubliceerd. 

Wilt u meer weten?
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
2 januari 2023, Chaamseweg-
Hazenberg 1b, 5113 BH (22ZK01202)
bouwen/verbouwen woning

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

Verleende omgevingsvergunningen 
met reguliere procedure
2 januari 2023, Postelsestraat 8 
(N423), Ulicoten (22ZK01505)
bouwen schuur

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. 

Bekendmakingen en vergunningenBekendmakingen en vergunningen

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. 

Politie 
Alarmnummer 1 1 2 
•  Politie Team Markdal.  

Het politiebureau is 24 uur per 
dag bereikbaar via 0900-8844 voor 
andere meldingen (ook bijvoorbeeld 
voor algemene meldingen van 
overlast in uw woonomgeving). 

•  De wijkagent, Ad van Boxel  
is ook te bereiken via 0900-8844, 
ad.van.boxel@politie.nl  
of vul een contactformulier in via 

 www.mijnpolitie.nl
• Meld Misdaad Anoniem: 088-7000 
• Steunpunt huiselijk geweld:  

0900 126 26 26

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

Organiseert u een evenement? 
Vraag op tijd de vergunning aan!

Het jaar is net begonnen. Een nieuw 
jaar waarin er weer heel veel leuke 
evenementen worden georganiseerd. 
Elke dag krijgen we een paar meldingen 
en aanvragen voor vergunningen. Daar 
zijn wij als gemeente uiteraard ontzet-
tend blij mee!

Op tijd aanvragen
Als u een evenementenvergunning 
heeft aangevraagd, gaan we aan de 
slag. We kijken of de aanvraag com-
pleet is. We vragen ook aan verschil-
lende organisaties advies zoals de po-
litie, brandweer en de Geneeskundige 
Hulpverleningsorganisatie in de Regio 
(GHOR).
Dat kost tijd. Daarom moet u de vergun-
ning minimaal 12 weken voor de datum 
van het evenement aanvragen. Vanaf 
1 januari 2023 ‘moeten’ we ons pre-
cies aan de periodes en tijden houden.  
Vraagt u de vergunning te laat aan? Dit 
kan betekenen dat uw evenement niet 
door kan gaan.

Informatie
Op www.baarle-nassau.nl/evenemen-
tenvergunning leest u wat er nodig is 
voor de aanvraag van een evenemen-
tenvergunning. U kunt een evenemen-
tenvergunning online aanvragen of via 
e-mail of op papier.Komt u er niet uit? 
De collga’s van de afdeling Algemene 
Plaatselijke Verordening helpen u 
graag. U kunt hen bereiken via mail 
apv@abg.nl of telefonisch via ons 
Klantcontactcentrum op 14 013. 

U kent de dader, maar de dader kent u ook? 
Meld Misdaad Anoniem
We merken dat mensen het soms moei-
lijk vinden om verdachte of criminele 
activiteiten te melden. Bijvoorbeeld 
omdat mensen bang zijn voor de gevol-
gen of de dader goed kennen. Daarom 
is er Meld Misdaad Anoniem. 
Bij Meld Misdaad Anoniem kunt u ano-
niem een melding doen bij vermoeden 
van verdachte criminele activiteiten of 
signalen.

We hebben uw hulp hard nodig!
We kunnen misdaad niet alleen tegen-
gaan.  We hebben uw hulp hard nodig. 
U bent tenslotte de ogen en oren in 
onze gemeente.  Ervaart u drugsover-
last, zijn er verdachte situaties in uw 
buurt? Denkt u dat er iets  niet in orde 
is? Laat het ons weten. Bel de politie op 
0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 
op 0800-7000.

Hoe werkt Meld Misdaad Anoniem?
Bij Meld Misdaad Anoniem blijft u altijd 
anoniem:
- Uw telefoonnummer of IP-adres is 

niet te zien als u een online-melding 
doet

- M. neemt geen gesprekken op bij een 
telefonische melding

- M. schrijft geen naam, adres en an-
dere persoonlijke gegevens van de 
melder op

- M. is onafhankelijk en geen politie

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op 
www.meldmisdaadanoniem.nl

Samen zorgen we voor een veilige 
gemeente!

College op bezoek bij SMO De Gaarshof en 
Logeerhuis Frits

Het college van Baarle-Nassau be-
zocht in het najaar SMO De Gaarshof 
en Logeerhuis Frits. Burgemeester en 
wethouders gaan graag op bezoek bij 
ondernemers en organisaties om te ho-
ren wat er leeft en speelt. 

Bij De Gaarshof wonen mensen onder 
begeleiding met complexe problemen.  

Logeerhuis Frits biedt een plek aan 
mensen om bijvoorbeeld bij te ko-
men na een heftige gebeurtenis. 
Vertegenwoordigers van De Gaarshof 
en Logeerhuis Frits vertelden onder 
meer over hun plannen voor de toe-
komst. Het college spreekt van een in-
spirerend bezoek.

Kom in beweging met de QR Fitroutes 

Misschien heeft u ze al gezien, de hou-
ten paaltjes met een plaatje erop. QR 
Fit staat erop met een link naar een 
app. 

Sport- en beweegroute
Het is een sport- en beweegroute met 
ongeveer 10 paaltjes die u wandelend 
of hardlopend aflegt. Als u de QR-code 
op het paaltje scant, ziet u een oefening 
die u meteen kunt doen. Klaar? Dan op 
naar het volgende paaltje. U voltooit de 
route na drie kilometer. 

Acht verschillende routes
Het bedrijf QR-Fit legde acht routes aan 
in opdracht van de gemeenten Alphen-
Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en 
Rijen. Er liggen routes in Rijen-Noord, 
Rijen-Zuid, Gilze, Molenschot, Alphen, 
Chaam, Baarle-Nassau en Ulicoten. We 
openen alle routes de komende tijd met 
leuke events. De routes zijn nu al te ge-
bruiken. Download daarvoor de app 
QR-Fit. Kijk voor meer informatie op 
www.bijzonderbaarle.nl. 

Wist u dat de gemeente Baarle-Nassau  een eigen Facebookpagina heeft,  
www.facebook.com/gembaarlenassau. Op deze pagina vindt u regelmatig 
nieuwsberichten over onze gemeente. Zo blijft u op de hoogte van het nieuws 
uit de gemeente Baarle-Nassau. Neemt u gerust eens een kijkje.

Volgt u de gemeente al 
op Facebook?


