COLOFON
Contactgegevens gemeentehuis
Gemeente Baarle-Nassau
Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau
Bezoekadres: Singel 1, Baarle-Nassau
Telefoon: 14 013
Website: www.baarle-nassau.nl
Facebook: www.facebook.com/
gembaarlenassau
WhatsApp: 06 10810452
Email: info@baarle-nassau.nl
Openbare Werken: 06-51258563
Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
van 08.30 uur tot 12.00 uur
Woensdag ook van 13.00 uur tot
16.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur.

INFORMATIEPAGINA GEMEENTE BAARLE-NASSAU
Raadscommissies vergaderen volgende week
In de week van 3 februari vergaderen
de raadscommissies weer. We hebben
drie raadscommissies. Deze vergaderen
op:
• Commissie Ruimte en Economie op
dinsdag 4 februari 2020, aanvang
19.30 uur
• Commissie Bestuur en Middelen op
woensdag 5 februari 2020, aanvang
19.30 uur
• Commissie Mens en Maatschappij op
donderdag 6 februari 2020, aanvang
19.30 uur
Op de agenda’s staan onder andere een
aantal bestemmingsplannen, de omgevingswet en twee voorstellen over de
ambtelijke samenwerking tussen de gemeente Alphen Chaam, Baarle-Nassau
en Gilze en Rijen. In de commissievergaderingen discussiëren commissiele-

den over raadsvoorstellen. Ze bepalen
of deze voor besluitvorming naar de
gemeenteraad kunnen. De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is
op woensdag 19 februari.
Meer informatie over de raadscommissies vindt u op www.baarle-nassau.nl/
gemeenteraad. Onder ‘raadsinformatie’ staan de agenda’s en stukken van
de vergadering.
U bent van harte welkom als toehoorder. In alle vergaderingen kunt u gebruik
maken van het spreekrecht als het gaat
over de onderwerpen die op de agenda staan. Als u het woord wilt voeren
moet u zich bij de griffier aanmelden.
Dat kan via griffie@baarle-nassau.nl of
088-3821414. U kunt dit doen tot 4 uur
voor de vergadering.

Telefonische bereikbaarheid:
maandag t/m donderdag

Stel uw vraag 24 uur per dag aan
onze ‘chatbot’ op www.baarle-nassau.nl
U kunt aan ons op verschillende manieren vragen stellen of om informatie
vragen. U kunt bijvoorbeeld op onze
website www.Baarle-Nassau.nl kijken
of u kunt ons bellen (14 0161).
We zijn steeds bezig met het uitbreiden
van onze dienstverlening, zodat wij u
steeds beter en sneller kunnen helpen.
Sinds kort hebben we een ‘chatbot’:
een virtuele assistent op onze website;
een ‘robot waarmee u kunt praten’ en
die u verder kan helpen.

Antwoord via een chatbot,
24 uur per dag, 7 dagen in de week.
Een ‘chatbot’ is een computer die antwoord kan geven op uw vraag. En dat
24 uur per dag, zeven dagen in de week.
U hoeft dus niet te wachten tot het
gemeentehuis of het Klantcontactcentrum open is.

van 08.30 - 17.00 uur
vrijdag van 08.30 - 12.00 uur.

Hoe werkt het?
Als u onze website opent op uw computer, laptop of mobiele telefoon, ziet
u onderaan een blauwe ‘knop’ met
daarop ‘virtuele assistent’. Als u daarop
klikt, kunt u uw vraag intypen.
Tijdens openingstijden
van het klantcontactcentrum
De chatbot leest uw vraag. Als de chatbot uw vraag niet begrijpt of het antwoord niet weet, neemt iemand van
het klantcontactcentrum het gesprek
over en kunt u uw vraag aan de medewerker stellen.

Buiten openingstijden
van het klantcontactcentrum
De chatbot leest uw vraag. Als de chatbot uw vraag niet begrijpt of geen antwoord weet buiten de openingstijden
van het KCC, zal hij u vragen contact op
te nemen met het Klantcontactcentrum
tijdens openingstijden.

Afspraak met burgemeester
of wethouder
Wilt u de burgemeester of een
wethouder spreken? Bel of mail
dan naar mw M. Verboven via 0883821494 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.

Hulp bij schulden en vragen over geld
Vanaf 1 januari 2020 heeft de gemeente
Baarle-Nassau een nieuwe partner op
het gebied van schuldhulpverlening:
PLANgroep.
PLANgroep heeft de taken van Kredietbank West-Brabant en Instituut voor
Maatschappelijk Welzijn (IMW) op het
gebied van schuldhulpverlening overge-

nomen voor alle nieuwe klanten.
Als u al een schuldhulpverleningstraject
bij de Kredietbank West-Brabant had lopen, verandert er voor u niets.
Wilt u meer informatie?
Bezoek dan onze website:
www.baarle-nassau.nl/hulpbijschulden

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.

Post van de gemeente voortaan ook digitaal
Met ingang van belastingjaar 2020
kun je de aanslag OZB en de WOZbeschikking via MijnOverheid digitaal
ontvangen. Via de Berichtenbox van
MijnOverheid. Als je dat wilt moet je
je registreren voor de Berichtenbox op
www.mijnoverheid.nl. Voor de registratie heb je DigiD nodig. Ben je al aange-

meld bij de Berichtenbox? Controleer
dan of je de gemeente Baarle-Nassau
al hebt aangevinkt. Je ziet een overzicht
van organisaties bij ‘instellingen’.
Meld je aan voor MijnOverheid en
maak kan op een van de drie cadeaubonnen ter waarde van 20 euro.

baarle-nassau.nl/meldingdoorgeven
of de Buitenbeterapp.

Politie
Alarmnummer 1 1 2
• Politie Team Markdal.
Het politiebureau is 24 uur per
dag bereikbaar via 0900-8844
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

Bekendmakingen en vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
16 januari 2020,
Smederijstraat 6, 5111 PT
veranderen inrichting (milieu)
16 januari 2020,
Baarleseweg 14, 5113 TA
herbouwen berging-/opslag-/administratieruimte
17 januari 2020,
Gruttolaan (plantsoen), 5111 DA
kappen 3 bomen (op gemeentegrond)
De gemeente neemt eerst een besluit
over de ingekomen aanvraag, dit besluit
wordt gepubliceerd.
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.,
telefoon 14 013
Aanvragen omgevingsvergunning
België
14 januari 2020,
Rietweg zn. 2328 Meerle,
uitbreiden en wijzigen tuinbouwbedrijf
(aardbeienteelt)
Ingediende aanvragen liggen niet ter
inzage.
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
17 januari 2020, Zondereigensebaan,
sectienrs: Q731, P450, P139, P140,
P446, P447
inrichten natuurgebied ‘’Baarle 2’’

Verleende omgevingsvergunningen
met reguliere procedure
16 januari 2020, Evenakkers 24, lot 9,
2387 Baarle-Hertog BE
bouwen garage
21 januari 2020,
Willem Alexanderstraat 54, 5111 AC
kappen 2 coniferen
Belanghebbenden kunnen op grond
van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit, binnen
6 weken na de datum van verzending
van het besluit.
Aanvragen vergunningen APV en
bijzondere wetten
Jaarmarkt en muziekfeest Loveren op
3 mei 2020 van 10:00 uur tot 21:00 uur
in Baarle-Nassau.
Vaststelling bestemmingsplan Schaluinen 11 te Baarle-Nassau
De gemeenteraad van de gemeente
Baarle-Nassau stelde op 18 december 2020 het bestemmingsplan Schaluinen 11 gewijzigd vast. Dit besluit is
op 30 januari 2020 gepubliceerd via
www.officielebekendmakingen.nl.
Belanghebbenden kunnen van 4 februari tot en met 16 maart 2020 beroep
instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
U kunt het plan bekijken op www.
ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-nummer
NL.IMRO.0744.BPSSchaluinen11-VS01).

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 21 januari 2020 en we geven 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 beleidsstukken waarover
het college heeft besloten.
Toekomstperspectief
ABG-samenwerking
In 2019 besloot het ABG-bestuur aan
adviesbureau Berenschot opdracht te
geven om de drie colleges te begeleiden bij het opstellen van een visiedocument voor de ABG-organisatie. In een
intensief en interactief traject met de
voltallige colleges van de drie deelnemende gemeenten is gewerkt aan een
gezamenlijk gedragen toekomstperspectief voor de ABG. Het college stemt
in met het vaststellen van het bestuurlijk convenant ‘Samen voor een sterkere
ABG-samenwerking’, informeert de
gemeenteraden van Alphen-Chaam,
Baarle-Nassau en Gilze en Rijen tijdens
een gezamenlijke bijeenkomst en legt
het convenant ter vaststelling voor aan
de gemeenteraden.
Principeverzoek Maaijkant 5 en 5a te
Ulicoten
Van Dun Advies deed namens dhr. Rijvers van Rijvers Engineering BV een
principeverzoek voor de locatie Maaijkant 5 en 5a te Ulicoten. Het college
werkt in principe en onder voorwaarden mee aan diverse vormen van hergebruik van de locatie. Zoals wonen,
een andere bedrijfsvorm of een paardenhouderij.
Principeverzoek plattelandswoning
Kievit 1a Baarle Nassau
De initiatiefnemer wil op Kievit 1a in
Baarle Nassau de agrarische bedrijfswoning (planologisch) veranderen naar
plattelandswoning. En wil de woning
door derden (geen functionele binding)
laten bewonen. Het verzoek is in lijn
met provinciaal en gemeentelijk beleid.
Het college besluit om in principe mee
te werken aan het verzoek, als voldaan
wordt aan de voorwaarden.
Stikstofdossier
Na de uitspraak van de Raad van State

in mei 2019 zijn er diverse ontwikkelingen. De stand van zaken staat in de
memo ‘Stikstofdossier’. Het college
stuurt deze memo ter informatie aan
de commissie Ruimte en Economie.

Toezichtoordeel
omgevingsrecht IBT 2019 en
Uitvoeringsprogramma VTH 2020
Iedere gemeente moet op het gebied
van vergunningverlening, toezicht en
handhaving een actueel beleidsplan,
een uitvoeringsprogramma en een
jaarverslag hebben. De provincie houdt
hier toezicht op. Voor 2020 stelde het
college het uitvoeringsprogramma vast.
Hierin staat voor vergunningverlening
per onderdeel hoeveel aanvragen we
verwachten. En voor handhaving per
gebied waarop we gaan controleren
en handhaven.

Reactie van het college op de
managementletter 2019
De accountant deed een tussentijdse
controle ter voorbereiding op de jaarrekeningcontrole. Het college nam kennis van de managementletter met de
bevindingen van de accountant. Op 18
maart 2020 bespreekt de commissie
Bestuur en Middelen de managementletter.

Aanvraag suppletie-uitkering
gemeentefonds niet gesprongen
explosieven
De gemeente Baarle-Nassau heeft in
2017, 2018 en 2019 kosten gemaakt
voor niet gesprongen explosieven.
Via de ’bommenregeling’ van het Gemeentefonds kunnen we een suppletieuitkering aanvragen van 70% van de
gemaakte kosten (excl. BTW). Hiervoor
moeten we uiterlijk 1 april 2020 een
raadsbesluit sturen naar het ministerie
van BZK. Het college stelde de aanvraag
vast en agendeert de aanvraag voor de
raadsvergadering van 19 februari 2020.

