Openbare besluitenlijst College van Burgemeester en Wethouders
26 maart 2019
Dorpsduim Ulicoten
Voor iedere dorpskern stelt de gemeente een
dorpsduim beschikbaar. De dorpsduim is bedoeld
als waardering voor plannen of ideeën om de
saamhorigheid of leefbaarheid in de dorpskern te
verbeteren. Aan de dorpsduim is een eenmalig
bedrag van 500 euro verbonden als bijdrage om
mooie plannen voor de. dorpskern uit te voeren.
Voor de dorpsduim Ulicoten zijn vijf ideeën
ingediend.

Het college besluit
1. voor de dorpskern Ulicoten niet een maar twee
dorpsduimen beschikbaar te stellen
2. een dorpsduim toe te kennen aan Ulivents als
bijdrage voor de eerste dorpsquiz Ulicoten
3. een dorpsduim toe te kennen aan de werkgroep
Kermis en hiermee bij te dragen aan het in stand
houden van de kermis Ulicoten
4. de waardering van het college uit te spreken
richting de andere aanmeldingen van de
werkgroep Kerstmarkt, de werkgroep Paasontbijt
en de Speel-O-Theek.

Vaststellingsovereenkomst afsluiting 2015 en 2016
plastic verpakkingen, drankenkartons en blik
In 2015 sorteerden en vermarkten gemeenten voor
het eerst kunststof verpakkingsafval. Dat leverde
een vergoeding op in de vorm van een voorschot.
De vergoedingen voor 2015 en 2016 zijn definitief
vastgesteld en zijn hoger dan de voorschotten die
de gemeente ontving. De gemeente Baarle-Nassau
heeft recht op een schikkingsbedrag van € 3.402,60.
Dwangsom
Zonder vergunning heeft een inwoner een kelder
onder een recreatiewoning aangelegd. De
gemeente heeft de eigenaar hierop aangesproken.
Het college wordt gevraagd om een nieuwe
maatregel te nemen.
Dwangsom
Eerder legde de gemeente lasten onder dwangsom
op voor het openbaar houden van percelen aan de
Vossendijk in Baarle-Nassau. Daarna zijn geen
overtredingen geconstateerd. Het voorstel aan het
college is om de lasten onder dwangsom in te
trekken..
Herplaatsing kunstwerken oude basisscholen
Het college heeft laten onderzoeken of het mogelijk
is een tegeltableau voorstellende de Maria Regina,
te herplaatsen en of het mogelijk is opnieuw een
silhouette te realiseren. Beide kunstwerken waren
voorheen aangebracht op gevelelementen van de
voormalige basisscholen aan de Rector van de
Broeckstraat in Baarle-Nassau. Het onderzoek geeft
aan dat dat mogelijk is. Daarnaast is er overleg
geweest met direct betrokkenen.

Het college besluit
1. Akkoord te gaan met het overeengekomen
schikkingsbedrag voor de definitieve afsluiting
van 2015 en 2016.
2. De Vaststellingsovereenkomst te ondertekenen.

Het college besluit
een last onder dwangsom van € 5.000,- op te leggen
tot het verwijderen van of aanvragen van een
vergunning voor een zelfbouwkelder onder een
recreatiewoning in park De Kievit te Baarle-Nassau
Het college besluit
de in 2013 opgelegde lasten onder dwangsom in te
trekken.

Het college besluit
1. in te stemmen met het herplaatsen van de beide
kunstwerken uit de voormalige schoolgebouwen
aan de gevels van Brede school de Uilenpoort;
2. het werk te gunnen aan bouwbedrijf Marc van
der Ackerveken BVBA;
3. de kosten van de werkzaamheden ten laste te
brengen van het krediet kunst in de openbare
ruimte;
4. kennis te nemen van het feit dat voor de
werkzaamheden vergunning is verkregen op 14
januari 2019 en er geen bezwaar werd
aangetekend;
5. kennis te nemen van de instemmende reacties
bij het voornemen tot herplaatsing van de

Verkoop bouwkavels plan Maaijkant fase 2
Aan De Werft te Ulicoten (bestemmingsplan
Maaijkant fase 2) biedt de gemeente zes
bouwkavels voor een vrijstaande woning aan.
Iedereen die in aanmerking wil komen voor de
loting van de bouwkavels kan zich van vrijdag 29
maart tot en met vrijdag 10 mei inschrijven.

directies van basisscholen de Akkerwinde en de
Regenboog.
Het college besluit
om bij de verkoop van de bouwkavels aan De Werft
in het bestemmingsplan Maaijkant fase 2
• na de loting een optietermijn van 4 weken te
verlenen
• de ontbindende voorwaarde voor de
financiering te verlengen van 8 naar 26
weken.

