Samenvatting van de ingebrachte punten door de aanwezigen tijdens het
dorpsgesprek Baarle-Nassau op 16 januari 2019
Zoals de burgemeester tijdens het dorpsgesprek aangaf is het niet automatisch zo dat de punten die
door de aanwezigen zijn ingebracht ook kunnen worden gerealiseerd. Dit zal in samenhang
beoordeeld worden met de plannen die het gemeentebestuur voor de komende jaren vaststelt.

Themahoek ‘Besturen en Samenwerken’’
Openbare orde en veiligheid
 Aandacht voor goede werking straatverlichting
 Criminaliteit aanpakken
 Vuurwerkoverlast. Is opslag en verkoop veilig?
 Snelheid automobilisten
 Overlast van jeugd
 Laden en lossen in centrum zorgt voor problemen
 Signalen van onveilige locaties en onveilige situaties delen
 De buurtpreventieapp werkt goed
 Zorg dat herinrichting van centrum veilig gebeurt
 Aandacht voor een dekkend AED-netwerk in Baarle
Burgerparticipatie
 Gemeente moet transparant zijn over plannen
 Zorg voor goede communicatie
 Wees duidelijk over wat verwacht wordt
 Voor vaststellen van nota’s mee kunnen praten
 Vroegtijdig plannen over verkeer en woonomgeving delen
 Oproep doen voor ideeën bij belangrijke dossiers
 Bied invloed aan inwoners, open staan voor ideeën en suggesties
 Belangrijke dossier voor burgerparticipatie:
o Centrumplan
o Bouwplannen
o Woonvisie
o Buitengebied
o Verkeer
Samenwerking met Baarle-Hertog
 Leg de focus op gezamenlijke doelen
 Stel één Europese gemeente als hoogste doel
 Verschillen tussen Baarle-Hertog en Baarle-Nassau overbruggen
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Themahoek ‘Leven’
Cultureel Centrum Baarle
 Hoe staat het met de nieuwbouw/renovatie?
 Oude gedeelte CCB (voorkant) laten staan
 Een centrale plek in CCB wordt gemist
 Cultureel aanbod wat eenzijdig
 Theek 5 is groot goed
 CCB is goede ontmoetingplek
 Communicatie over evenementen en activiteiten kan beter
 Aanbod voor senioren is voldoende
 Zorg voor een meer populair aanbod (voorstellingen)
 CCB als huiskamer moet opener en uitnodigender
 Meer aandacht voor wat CCB te bieden heeft
 Stimuleer en ondersteun het vrijwilligerswerk en verenigingen
 Samenwerken in CCB tussen Hertog en Nassau blijft lastig

Vrijetijdseconomie / Recreatie en Toerisme
 VVV is beter zichtbaar dan voorheen -> is positief
 VVV moet in gemeentehuis blijven
 StOB doet goede dingen
 Andere dynamiek voor centrum nodig
 Te veel leegstand
 Zorg voor kwalitatief goed aanbod evenementen (midzomernachtfair)
 Minder regels voor evenementen
 Baarle is geen mooi dorp meer (uitstraling)
 Enclaves beter vermarkten
 Vrijetijdsvoorzieningen voor eigen inwoners
 Koester cultureel erfgoed (driehoek Loveren)
 Aanbod is groot maar wordt niet optimaal benut
 Verschillen Nassau en Hertog benadrukken
 Behouden horeca en winkels
 Brede trottoirs in centrum
 Meer aandacht voor bewegwijzering
Overig
 Aandacht voor eenzaamheid en armoede
 Authenticiteit gebouwen behouden
 Buitengebied wordt intensief gebruikt
 Aandacht voor criminaliteit in buitengebied
 Aandacht voor functie Maczeklaan in relatie tot randweg en centrumplan
 Buitengebied niet meer leefbaar, zorg voor andere functies zoals toerisme
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Themahoek ‘Werken en Wonen’
Centrum Baarle na aanleg randweg
 Tijdvensters instellen voor laden en lossen bedrijven
 Tonnagebeperking in kom
 Snelheidsremmende maatregelen in kom
 Geen betonbakken gebruiken snelheidsberperking
 Landbouwverkeer niet door centrum
 Zebrapad op Singel en bij apotheek
 Doorgaand vrachtverkeer verbieden
 Landbouwverkeer op randweg
 Rekening houden met fietsers, voetgangers en minder validen
 30 km zone instellen
 Waterhuishouding is aandachtspunt
 Goed nadenken over nut en noodzaak herinrichten centrum (voor wie doe je het?)
 Routing maken voor winkelgebied
 Sint Annaplein aanpakken (opleuken)
 De pomp terug op de Singel
 Realiseren van openbaar toilet
 Brede trottoirs
 Goede signalering bij oversteekplaatsen
Buitengebied
 Verloedering en leegstand voorkomen
 Combinatie wonen/bedrijf mogelijk maken
 Meer mogelijkheden voor vrijkomend agrarische vastgoed
 Ruimte voor wonen
 Ruimte voor kleine ambachtelijke bedrijven
 Overtollige leegstaande gebouwen slopen
 Meer ruimte voor groen en natuur
 Maatwerk nodig voor andere initiatieven dan agrarisch
 Stimuleren van zonnepanelen
 Is CPO in buitengebied ook mogelijk
 Ruimte voor zorgboerderijen
 Balans in buitengebied terugbrengen
 Aandacht voor goed leesbaar en ruim bestemmingsplan
 Behouden van authentieke gebouwen
Overig
 Aandacht voor huisvesting jongeren
 Communiceer tijdig en geef de juiste informatie
 Zorg voor producten die leiden tot meer fietsen en wandelen
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Schriftelijk ontvangen suggesties/ideeën (ideeënbus)





Verbeteren van ingaande weg vanuit Chaam ter hoogte van Hoogbraak/Sportlaan. De vele
hobbels en kuilen zorgen voor geluidsoverlast.
Aanleggen van een stoep vanaf de hoek Sportlaan/Hoogbraak richting het centrum
Autoluw / vrij maken van het centrum zodat een groter en veiliger winkel- en horecagebied
ontstaat
De invalideparkeerplaatsen zijn voor veel auto’s te klein. 2x bij het gemeentehuis, 2x tegenover
Blokker en 2 parkeerplaatsen tegenover Janshove.
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