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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
13 januari 2023, Hondseind 7,  5113 BE 
(23ZK00060)
plaatsen tijdelijke woonunit
17 januari 2023, Roosakkerstraat 5-7, 
5111 CL (23ZK00067)
veranderen voorgevel
18 januari 2023, perceel tussen Grens 
28 B en Grens 28 C (G1709), 5121EB 
(23ZK00070)
kappen 11 bomen

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
12 januari 2023, Schootsenhoek 6, 
5114 AC
uitvoeren sloopwerkzaamheden
13 januari 2023, Kapelstraat 22, 
5111 HK
kappen 2 bomen

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

Verleende omgevingsvergunningen 
met reguliere procedure
13 januari 2023, Chaamseweg 3, 
5111 VL (22ZK01279)
uitbreiden woning
3 januari 2023, Weverstraat 5a t/m 5e, 
5111PV (21ZK00546)
bouwen  bedrijfsverzamelgebouw

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
16 januari 2023, Houtakker 5, 5111 XW 
(23ZK00058)
saneren asbest

Het indienen van bezwaar of beroep is 
niet mogelijk.

Ingekomen aanvragen vergunningen 
APV en bijzondere wetten

Standplaatsvergunning verkoop olie-
bollen van 06 november 2023 t/m 07 
januari 2024 in Baarle-Nassau, locatie 
St. Annaplein

Oldtimers op de grens op 25 juni 2023 
van 07:00 tot 22:00 in Baarle-Nassau, 
locatie Loswal

Standplaatsvergunning oliebollen-
kraam van 17 februari 2023 t/m 21 
februari 2023 in Baarle-Nassau, locatie 
St. Annaplein

14 Antwerp Classic (rondrit) op 15 april 
2023 doorkomst in Baarle-Nassau, lo-
caties Alphenseweg, N260, Nijhoven 
en Kievit

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

Openbare Besluitenlijst B&W gemeente Baarle-NassauOpenbare Besluitenlijst B&W gemeente Baarle-Nassau

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau 
vergadert iedere week, meestal op dinsdag. Hieronder informeren wij u over 
alle openbare besluiten van dinsdag 17 januari 2023 en geven we er een korte 
toelichting op. Hoewel deze teksten met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen 
rechten aan ontlenen. De teksten geven immers een beknopt beeld van de stukken 
waarover het college heeft besloten.

Beleidsregels bijzondere bijstand 
Het college besluit de nieuwe 
beleidsregels bijzonder bijstand 
januari 2023 vast te stellen en de oude 
beleidsregels (2022) in te trekken. 

Uitvoeringsagenda Baarle BRUIST! 
2023 
Het college besluit in te stemmen 
met de uitvoeringagenda Baarle 
BRUIST! 2023 en hierover een raads-
informatiebrief te sturen naar de 
gemeenteraad. 

Benoemen lid Adviesraad Sociaal 
Domein 
Het college besluit de heer W. Leijte te 
benoemen als lid van de Adviesraad 
Sociaal Domein Baarle-Nassau. 

Uitvoeringsprogramma 
vergunningverlening, toezicht en 
handhaving 2023 
H et  co l l e ge  b e s l u i t  h et  u i t-
voeringsprogramma vergunning-
verlening, toezicht en handhaving 2023 
vast te stellen en het programma ter 
kennisgeving naar de gemeenteraad 
te sturen. 

Handreiking duurzaam bouwen 
Het college besluit de projectbrief 
‘handreiking duurzaam bouwen’ vast 
te stellen en verstrekt Alba Concepts de 
opdracht de handreiking op te stellen.

Grappige theatervoorstelling voor ouders en 
coaches
Kinderen kunnen een hele uitdaging 
zijn. Soms zit je met je handen in het 
haar! Veel ouders en sportcoaches 
herkennen dat. En wat doen je dan? 
Daarover gaat de grappige theatervoor-
stelling ‘Dat schiet lekker op zo!’. 

In de voorstelling zien we Maarten, die 
graag wil dat zijn zoon Sander goed 
presteert met sport en school. Daarom 
doet hij zijn best om hem zo goed mo-
gelijk te begeleiden. In de praktijk blijkt 
dit nog niet zo makkelijk. 

Voorstelling vindt plaats in hotel 
Den Engel
Deze voorstelling is van stichting Positief 
Coachen.’ De uitvoering op donderdag 
9 februari 2023 vindt plaats in hotel 
Den Engel (Singel 3, Baarle-Nassau). 
Vanaf 19.15 uur ben je welkom, de 
voorstelling start om 19.30 en duurt 
tot 20.40 uur. De toegang is gratis. Wel 
is vooraf aanmelden verplicht. Dat kan 
via www.datschietlekkeropzo.nl. 

Gezocht: Exposanten voor gemeentehuis 
Baarle-Nassau

Bent u creatief met teke-
nen, schilderen, beeld-
houwen of het bewerken 
van textiel? Wij zoeken 
nieuwe exposanten voor 
in de hal van het gemeen-
tehuis in Baarle-Nassau. 

Woont u in de gemeente 
Baarle-Nassau of heeft 
u een andere band met 
de gemeente? Lijkt het u 
leuk om uw werk te ex-
poseren? Meld u dan aan 
voor een tentoonstelling 
in het gemeentehuis. 

Drie keer per jaar wisselt 
de expositie. We werken 
met een wachtlijst. Als u aan de beurt bent, maken we een afspraak. Dan bekijken 
we samen uw werk en bespreken we de voorbereidingen. Meldt u aan door te mai-
len naar corrydewit@abg.nl of door te bellen naar 088-3821696 of 06-34310596. 
Neem ook gerust contact op bij vragen. 

Regionale onderzoekers opgelet:  
Ding mee naar de Lanciersprijs 2023

Regionaal Archief Tilburg schrijft voor 
de vierde keer de Lanciersprijs uit. 
Doel van de prijs is het aanmoedigen 
van onderzoek in de bronnencollectie 
van het archief. Het historisch materi-
aal bestaat uit onder andere gemeen-
telijke documenten, kranten, kaarten, 
plattegronden, bevolkingsregisters, fo-
to’s, films, negatieven, geluidsbanden, 
ansichtkaarten, bidprentjes, posters 

en affiches uit twaalf gemeenten in 
Midden-Brabant, waaronder Nassau. 

Inzenden kan tot 1 maart naar 
lanciersprijs@regionaalarchieftilburg.
nl. Op 19 april 2023 is de prijsuitrei-
king. De hoofdprijs is een bedrag van 
€750. Op www.regionaalarchieftilburg.
nl vindt u alle informatie.

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 anoniem 
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. 

Samen zorgen we voor een veilige 
gemeente!


