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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
24 januari 2023, perceel Grens ong. 
(G1709), 5121EB (23ZK00084)
bouwen woning
25 januari 2023, Groeske 1, 5114 AE 
(23ZK00091)
kappen 2 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.

Beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning verlengd
23 januari 2023, Hoogstratensebaan 
43, 5111 EP
verbouwen woning, bouwen  schuur en 
het toevoegen van bedrijfsbestemming

Ingetrokken aanvraag omgevings-
vergunning
24 januari 2023, Hondseind 7,  5113 BE 
(23ZK00060)
tijdelijk plaatsen stacaravan

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

Verleende omgevingsvergunningen 
met reguliere procedure
24 januari 2023, perceel G1709 (tus-
sen Grens 28 B en Grens 28 C), Baarle-
Nassau (23ZK00070)
kappen 11 bomen zonder herplant-
plicht
24 januari 2023, Maaijkant 26, 5131 
BD (22ZK01263)
realiseren waterglijbanen met 
bijbehorende technische ruimte

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.  

Melding akkoord
16 januari 2023, Den Dries 36, 5113 TP 
realiseren 1 gesloten bodemenergie-
systeem

Het indienen van bezwaar of beroep is 
niet mogelijk.

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 24 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.

Zwerfafvalplan 2023 Baarle-Nassau 
Het college besluit het zwerfafvalplan 
2023 vast te stellen en ter informatie 
aan de gemeenteraad en aan het 
college van B&S van Baarle-Hertog te 
sturen. 

Vaststellen gunningsdocumenten 
nieuwbouw Cultuurcentrum Baarle 
Het college besluit de gunnings-
documenten voor de nieuwbouw van 
Cultuurcentrum Baarle vast te stellen 
en de gemeenteraad hierover via een 
raadsinformatiebrief te informeren.

GrensInfoPunt op donderdag te bezoeken  
in gemeentehuis Baarle-Nassau
Het Grensinfopunt is op donderdag 
aanwezig in het gemeentehuis van 
Baarle-Nassau. Medewerkers van de 
GrensInfoPunten adviseren werkne-
mers, werkgevers, werkzoekenden, 
stagiairs, studenten en gepensio-
neerden op maat als het gaat om wo-
nen, werken of studeren in België en 
Duitsland. 

Zij geven onafhankelijk, objectief en 
individueel advies, waarbij zij rekening 
houden met regionale bijzonderhe-
den. Deze service is gratis. Dit doen zij 
bijvoorbeeld in het gemeentehuis van 
Baarle-Nassau.

Vrije inloop in de ochtend en op 
afspraak in de middag
Wilt u een persoonlijk gesprek? U kunt 
iedere donderdag bij het Grensinfopunt 
in Baarle-Nassau terecht van 9:00 uur 

tot 12:00 uur (vrije inloop) en van 13.00 
tot 17:00 uur (op afspraak). Locatie is 
het gemeentehuis van Baarle-Nassau 
aan de Singel 1.

Bel of mail voor een afspraak
Voor een afspraak belt u met 14 013 
(vanuit Nederland) of +31 (0) 13 507 52 
00 (vanuit België). Vraag naar de advi-
seurs van de GrensInfoPunten. 
Mailen mag ook naar 
grensinfopunt@baarle-nassau.nl.

U bent onder meer van harte welkom 
voor een gratis adviesgesprek wanneer 
u: 
• als ondernemer personeel uit het 

buurland in dienst wilt nemen
• als grensbewoner werkloos wordt,
• een uitkering krijgt of met pensioen 

gaat en in het buurland gewerkt hebt

Provincie Noord-Brabant versterkt groene 
initiatieven

Wilt u een buurtmoestuin aanleggen, 
een bijenlint maken of de natuurspeel-
tuin opknappen? Hebt u daarvoor geld 
nodig en wilt u meer bekendheid voor 
uw idee? 

Crowdfunding voor Natuur biedt in 
samenwerking met de provincie trai-
ningen en begeleiding aan om suc-
cesvol reclame te maken en uw idee 
uit te voeren. Daarnaast maakt u kans 
op een bijdrage tot wel 5.000 euro!  
Nieuwsgierig? Meldt u aan voor een 
gratis online workshop op 9 en 16 fe-
bruari van 19.00 tot 21.00  uur. 

Meer info en aanmelden kan via 
www.crowdfundingvoornatuur.nl

Bijeenkomst over inclusie met ervaringsdeskundigen

Op maandagavond 6 februari organi-
seren de gemeenten Alphen-Chaam, 
Baarle-Nassau en Gilze en Rijen een bij-
eenkomst over inclusie. Op deze avond 
willen we praten met mensen die erva-
ring hebben met dit onderwerp. Kan of 
mag u minder goed meedoen? Heeft u 
het gevoel dat u niet honderd procent 
wordt geaccepteerd? Dan heeft u erva-
ring en bent u van harte welkom. We 
leren graag van inwoners die hier over 
kunnen vertellen. 

Inclusie: Niemand buitensluiten
Inclusie betekent volgens veel mensen 
dat je iedereen erbij laat horen. Inclusie 
staat tegenover buitensluiten en dis-
criminatie, bijvoorbeeld op basis van 
herkomst, racisme, geloof, gender, sek-
suele geaardheid en mensen met een 
handicap. We hebben ook de opdracht 
ons, te houden aan het VN-verdrag 
handicap in Nederland. Buitensluiten 
kan bijvoorbeeld over toegankelijkheid 
gaan, niet overal naar toe kunnen gaan, 
maar ook over u niet welkom voelen of 
dat de kansen niet gelijk zijn. 

Afspraken maken over hoe we dit 
mogelijk maken
Voor de drie gemeenten is het een be-
langrijk onderwerp. We willen beleid 
maken (een inclusieagenda) in deze 
gemeenten. Daarna kijken we hoe we 
hier goed mee om kunnen gaan.
 
In gesprek gaan met elkaar
We werken als drie gemeenten al lan-
gere tijd aan dit onderwerp. We horen 
deze avond graag uw ervaringen. Ook 
vertellen we graag hoe we aan de slag 
gaan.
Op 6 februari beginnen we samen. Uw 
bijdrage helpt ons bij onze plannen om 
iedereen te laten meedoen. 

Locatie: 
Gemeentehuis Baarle-Nassau, Singel 1
Tijdstip: 19.30 - 22.00 uur
Voor deze bijeenkomst zien we graag 
uw aanmelding tegemoet. Dat kan tot 
dinsdag 31 januari via: 
anoukvandesanden@gmail.com 
Zou u bij de aanmelding willen vermel-
den op welk gebied u uw ervaring wilt 
delen?

Openingstijden gemeentehuis tijdens carnaval; 
20 februari en 21 februari 

Tijdens carnaval kunt u ons Klantcontactcentrum 
‘s ochtends bellen:
Maandag 20 februari  8.30 tot 12.00 uur
Dinsdag   21 februari 8.30 tot 12.00 uur

De gemeentebalie is op maandag 20 februari open tot 12.00 uur en op dinsdag 
21 februari dicht. Onze receptie is tijdens de carnaval alleen ’s ochtends open. 
Vanaf woensdag 22 februari zijn onze gemeentebalie en receptie weer de hele 
dag open vanaf 8.30 uur. Een afspraak maken is niet nodig. Dit kan uiteraard wel 
op www.baarle-nassau.nl of bel ons op 14 013.

(Helena Lopez/Unsplash)

Gemeenteraadsvergadering woensdag 8 februari 2023Gemeenteraadsvergadering woensdag 8 februari 2023

De gemeenteraad van Baarle-Nassau 
vergadert op woensdag 8 februari 
2023 vanaf 19.30 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis. De vergadering 
is openbaar.

U kunt de vergadering volgen via een 
livestream op de gemeentelijke website 
en beluisteren via de Lokale Omroep 
Baarle (87,8 FM).

Drie raadsvoorstellen
Op de agenda van deze vergadering 
staan, naast de vaste agendapunten 
zoals ingekomen stukken en het vra-
genhalfuur, drie raadsvoorstellen.  Het 
gaat om de vaststelling van de be-
stemmingsplannen Boschoven 24 en 
Molenbaan en de huisvesting van de 
ABG-organisatie.

Huisvesting ABG-organisatie
De raad wordt voorgesteld om in te 
stemmen met het beschikbaar stellen 
van middelen voor het verder uitwer-
ken van het plan om de ambtelijke orga-
nisatie ABG te huisvesten in een nieuw 
te bouwen kantoor in Rijen.

Kijk voor de volledige agenda en alle 
stukken op 
https://baarle-nassau.notubiz.nl. Hier 
kunt u de vergadering live volgen. Ook 
kunt u hier de vergadering achteraf 
terugkijken.

Spreekrecht
U kunt gebruik maken van het spreek-
recht als het gaat om onderwerpen die 
op de agenda staan. Als u het woord 
wil voeren kunt u zich tot 24 uur voor 
de vergadering bij de raadsgriffie aan-
melden via griffie@baarle-nassau.nl of 
088-38 21 41 4

Volg ons ook op FacebookVolg ons ook op Facebook


