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Druk bezochte Nieuwjaarsbijeenkomst Baarle-Nassau

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 uur tot 12.30 uur
Woensdag ook van 13.30 uur tot
17.00 uur.
Afdeling Burgerzaken tot 19.30 uur.
Telefonische bereikbaarheid:
Tijdens openingstijden en maandag
tot en met donderdag van 13.30 uur
tot 17.00 uur
Afspraak met burgemeester
of wethouder
Als u de burgemeester of een
wethouder wenst te spreken, kunt
u contact opnemen met mevrouw
M. Verboven via 088-3821494 of
mirandaverboven@abg.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 09008844 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
Centrum Jeugd en Gezin
Voor vragen en informatie over
opvoeden
www.cjgbreda.nl
0800 - 444 000 3 (gratis)
info@cjgbreda.nl

De nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente op 6 januari 2020 was zeer druk
bezocht. Veel mensen kwamen naar het gemeentehuis om met elkaar en met het
college van burgemeester en wethouders te toosten op het nieuwe jaar.
Koninklijke Onderscheiding voor 9 brandweerlieden
Naast de toespraak van burgemeester de Hoon-Veelenturf waren de aanwezigen
getuige van de uitreiking van maar liefst 9 koninklijke onderscheidingen aan vrijwillige brandweerlieden: Marc Mertens, Edwin van der Werf, Rob Mertens, Lieke
Hendrikx, Jeroen van Oers, Coen Neggers, Marlies Haagen, Twan Geerts en Eric van
Tilburg. De gedecoreerden zijn allemaal al meer dan 20 jaar actief als vrijwilliger
voor de brandweer. Marc Mertens zelfs al ruim 35 jaar: sinds 1984!
Baarle-Nassau en Baarle-Hertog hebben een echte internationale brandweer: met
22 Nederlanders en 8 Belgen. Een team met een eigen en unieke identiteit.

Gewijzigde openingstijden Wmo-loket
sinds 6 januari 2020
Sinds 6 januari gelden er andere openingstijden voor het Wmo-loket. Om
u beter te kunnen helpen met vragen
over inkomen en werk, maakt u voortaan een afspraak door te bellen met
14 013. U kunt ook een e-mail sturen
naar sociaaldomein@abg.nl.

dag- en donderdagochtend binnen te
lopen bij de Wmo-loket in het gemeentehuis tussen 8.30 tot 12.00 uur.

Ook als u thuis hulp of ondersteuning
nodig heeft kunt u een afspraak maken
door te bellen met 14 013 of een mail
sturen naar sociaaldomein@abg.nl.
Daarnaast is het mogelijk om op dins-

Wat is betaalverzoekfraude?
Herkent u betaalverzoekfraude? U
krijgt een betaalverzoek dat afkomstig
lijkt van bijvoorbeeld Tikkie of uw bank.
U wordt gevraagd een klein bedrag –
vaak € 0,01 – over te maken. Wanneer
u op deze link klikt, komt u op een
valse website. Via deze website proberen criminelen uw bankgegevens te
bemachtigen. Met de door u ingevulde
gegevens halen ze vervolgens geld van
uw rekening.

Hoe kan ik dit voorkomen?
Maak nooit zomaar geld over; doe de
betaling via de website van uw eigen
bank of stuur zelf een betaalverzoek.
Stuur nooit kopieën van uw paspoort
of rijbewijs naar onbekenden en waarschuw bekenden over deze oplichtingsvorm. Bent u slachtoffer? Doe dan aangifte.

Kampioenen in het zonnetje
Ook werden 12 inwoners die een bijzondere prestatie hebben geleverd in het zonnetje gezet. Collin Nooijens voor zijn gouden medaille bij de Nederlandse Kampioenschappen GO onder de 12 jaar. Valerie van Engelen voor haar eerste prijs bij
de nationale tekenwedstijd ‘Jongeren portretteren ouderen’. Lotte Kusters, Sanne
Kusters, Yade Mereboer, Geertje de Jong, Daphne Timmermans, Anne Vermeeren,
Britt Kooremans en Pien de Jong van Muziekvereniging St. Remi behaalden vele
gouden medailles bij het Nederlands Kampioenschap Twirling. En ook Tess Moelands en Chloë Staes van TSWB Etten-Leur vielen in de prijzen. Ze behaalden als
duo 4 gouden medailles en zijn nu al 5 jaar op rij een Nederlands Kampioen duo.
Tess won ook nog 3 x goud met haar solo´s.

Bekendmakingen, vergunningen en meldingen
Aanvragen omgevingsvergunning
30 december 2019, Den Dries 44,
5113 TP
bouwen woning en aanleggen uitrit
Dit is een aanvraag. We nemen eerst
een besluit over de aanvraag. Dit besluit
publiceren we.
Pas daarna kunt u een bezwaar of zienswijzen insturen. Wilt u meer weten over
deze aanvraag?
Neem dan contact op met het klantcontactcentrum van onze gemeente via telefoonnummer 14 013.
Aanvragen omgevingsvergunning
België
6 december 2019, Wiekenweg ong.
2387 Baarle-Hertog
opslag vuurwerk
17 december 2019, Strikkeweg 9,
2330 Merksplas
uitbreiden varkensbedrijf
17 december 2019, Koekhoven 40,
2330 Merkplas
exploiteren grondwaterwinning
Volledige meldingen
20 december 2019, Klein Bedaf 3,
5111 PH
saneren van asbest
Onttrekking aan de openbaarheid
2017-01
Gedeelte wegnummer 27 Hoogeind in
Baarle-Nassau
De gemeenteraad van de gemeente
Baarle-Nassau heeft op grond van artikel 9 van de Wegenwet besloten om
een gedeelte van de volgende weg aan
het openbaar verkeer te onttrekken:
Een gedeelte van 1797 m2 van wegnummer 27 van de wegenlegger
Hoogeind te Baarle-Nassau kadastraal
bekend onder nummer BLE01 Q112 G0.

Dit weggedeelte wordt aan de openbaarheid onttrokken in verband met
veterinaire gezondheid van het nabij
gelegen bedrijf.

Het ontwerpbesluit ligt van 10 januari
2020 tot en met 21 februari 2020 ter
inzage op het gemeentehuis van Baarle-Nassau. Een situatietekening waarop
de te onttrekken weg staat aangegeven
ligt op grond van het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht voor zes weken in de periode van
10 januari 2020 tot en met 21 februari
2020 tijdens kantooruren ter inzage op
het gemeentehuis van de gemeente
Baarle-Nassau Singel 1 te Baarle-Nassau.

Bezwaar- of beroep
Tegen bovengenoemd besluit kunnen
belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen. Het beroepschrift moet binnen
zes weken na de dag volgende op de
datum van verzending van dit besluit
worden ingediend bij de Rechtbank
Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA
te Breda en moet tenminste bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- datering en ondertekening;
- een omschrijving van het besluit
waartegen het beroep is gericht; en
- de gronden van het beroep.

Voor het indienen van een beroepschrift zijn griffierechten verschuldigd.
De griffier van de rechtbank kan u hierover nader informeren. Tevens kan bij
de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda, Team Bestuursrecht, gevraagd worden een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van
een verzoek om voorlopige voorziening
zijn extra griffierechten verschuldigd.

