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 woensdag
28 april 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.
Principeverzoek wijziging bestemming agrarisch naar wonen Hoogstratensebaan in Castelré
Een initiatiefnemer wil de bestemming zijn perceel aan Hoogstratensebaan in Castelré wijzigen van
‘Agrarisch - Agrarisch bedrijf’ naar ‘Wonen’. Het college stemt in met het wijzigingsplan en besluit dit
plan voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen.
Aanbestedingen voor elektriciteit en gas
Het college gaat akkoord met de nieuwe aanbestedingen voor elektriciteit en gas. Voor de verdere
inkoopprocedure verleent het college mandaat aan de directie van Inkoopbureau West-Brabant.
Handhavend optreden Grens in Baarle-Nassau
Het college verklaart de bezwaren tegen het handhavend optreden tegen een gebouw aan de Grens
in Baarle-Nassau en tegen de verlenging van de begunstigingstermijn van dat handhavend optreden
ontvankelijk en ongegrond.
Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020
Het college besluit het evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020 BaarleNassau’ vast te stellen en ter kennisname aan te bieden aan de Raad.
Principeverzoek wijziging bestemming agrarisch naar bedrijf Tommel in Baarle-Nassau
Het college besluit om in principe geen medewerking te verlenen aan het verzoek om de bestemming
van een perceel in Baarle-Nassau te wijzigen van ‘agrarisch – agrarisch bedrijf’ naar ‘bedrijf’. Het
college besluit geen medewerking te verlenen aan de realisatie van het beoogde
bedrijfsverzamelgebouw. Wel verleent het college zijn medewerking aan de bestemmingswijziging
naar ‘Bedrijf’ voor één bedrijfsgebouw.
Vaststelling plan onderhoud wegen 2021-2025
Het college besluit de meerjarenonderhoudsplanning wegen 2021-2025 vast te stellen. .Om de twee
jaar inspecteren we onze wegen, wat de basis vormt voor deze operationele onderhoudsplanning.

