Openbare 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 5
januari 2021 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.

Bestemmingsplan Landgoed Postel
Het college stelt de gemeenteraad voor om h et bestemmingsplan Landgoed Postel met enkele
kleine wijzigingen vast te stellen.
Stemlokalen Tweede Kamerverkiezing
Het college stelt de stemlokalen vast voor de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021.
Principeverzoek Baarleseweg 2-4 Ulicoten
Het college van B&W is in principe bereid om de bestemming van de Baarleseweg 2-4 in Ulicoten te
wijzigen van ‘Agrarisch, agrarisch bedrijf’ naar ‘Wonen’. Daarnaast mogen de bouwvlakken van de
agrarische bedrijven van Baarleseweg 2 en Baarleseweg 4 in principe samengevoegd worden. En de
aanduiding ‘naaiatelier’ mag worden toegevoegd voor een aan huis gebonden bedrijf. De
initiatiefnemers moeten wel voldoen aan de gestelde voorwaarden
Principeverzoek Tommel 10 Baarle-Nassau
Het college is in principe bereid planologische medewerking te verlenen om aan de Tommel 10 in
Baarle-Nassau in de cultuurhistorisch waardevolle schuur een woning te realiseren. De familie moet
wel voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Principeverzoek Boschhoven 24 Baarle-Nassau
Het college besluit een positieve grondhouding in te nemen op het principeverzoek om de
bestemming van Boschoven 24 in Baarle-Nassau om te zetten van ‘Agrarisch, agrarisch bedrijf’ naar
‘Wonen’, met als nevenfunctie een recreatief nachtverblijf. Ook besluit het college om in de
cultuurhistorisch waardevolle landbouwschuur één of twee woningen te realiseren, mits de
initiatiefnemer kan voldoen de gestelde voorwaarden.
Proces cultuurhistorisch waardevolle gebouwen
Het college besluit in te stemmen met het procesvoorstel ‘Cultuurhistorisch waardevolle gebouwen’
en stuurt dit ter kennisname toe naar de gemeenteraad.
Focusblad veiligheid 2021
Het college stelt het focusblad veiligheid 2021 vast. Op basis van Integraal Veiligheidsbeleid 2019 –
2022 bepaalt het college jaarlijks de prioriteiten. Dit jaar zijn twee nieuwe prioriteiten toegevoegd:
Corona en Internationale proeftuin.

