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.
Telefonische bereikbaarheid:
maandag t/m donderdag
van 08.30 - 17.00 uur
vrijdag van 08.30 - 12.00 uur.
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

INFORMATIEPAGINA GEMEENTE BAARLE-NASSAU
Dorpsgesprekken zijn goed bezocht

In januari organiseerden we in onze dorpskernen Castelré, Ulicoten en Baarle
weer de dorpsgesprekken. Deze bijeenkomsten waren een vervolg op de dorpsgesprekken in 2018 en 2019 en werden goed bezocht. We praatten alle aanwezigen
bij over de uitvoeringsagenda. Hierin staat per kern hoe we de ambities uit de
toekomstvisie gaan realiseren.
Nieuw zorg- en welzijnsbeleid
Ook het nieuwe zorg- en welzijnsbeleidsbeleid stond op de agenda. In
groepjes gingen de aanwezigen in gesprek over verschillende situaties van
mensen of gezinnen met hulpvragen.
De ideeën en signalen die uit deze gesprekken naar voren kwamen, gebruiken we bij het maken van het nieuwe
zorg- en welzijnsbeleid.

dacht aan het Gemeentelijk Mobiliteitsplan en het Centrumplan.
Daarnaast kwam er een nieuw signaal
binnen over overlast van de jacht in het
buitengebied.
Verslagen dorpsgesprekken lezen
U kunt de verslagen van alle avonden
teruglezen op baarle-nassau.nl/nieuws.

Openingstijden met Carnaval
Het gemeentehuis in Baarle-Nassau is
op maandag 24 en dinsdag 25 februari open:
- Maandag 24 februari 08.30 tot 12.00 uur
- Dinsdag 25 februari 08.30 tot 12.00 uur
Telefonisch zijn wij beide dagen ook bereikbaar tot 12.00 uur.
Woensdag 26 februari zijn wij vanaf 08.30 uur weer geopend en
telefonisch bereikbaar. U kunt een afspraak maken via
www.baarle-nassau.nl of via telefoonnummer 14 013.
U kunt ook zonder afspraak terecht.

Wat is er nog meer in Castelre
besproken?
In Castelré spraken we over de verkeersituatie en hoe we de wegen veiliger kunnen maken. Mogelijkheden
als het plaatsen van een bord voor de
bebouwde kom en meer aandacht voor
snelheidsovertredingen en handhaving
van de verkeersregels zijn genoemd.
Daarnaast stelde de nieuwe buurtraad
Castelre zichzelf voor. En tekenden de
gemeente en de buurtraad een convenant. Hiermee spreken de buurtraad en
de gemeente hun vertrouwen in elkaar
uit en leggen ze een aantal praktische
afspraken vast.
Wat is er nog meer in Ulicoten
besproken?
Burgemeester De Hoon-Veelenturf
reikte maar liefst 2 Dorpsduimen uit in
Ulicoten. Dit keer mochten de organisatoren van de Ulikwizz en de kermis de
Dorpsduim in ontvangst nemen.
Daarnaast vroegen de aanwezigen aandacht voor het verkeer en het openbaar
vervoer. Zoals de vervoersmogelijkheden naar Breda en Tilburg vanuit de
dorpskern.
Wat is er nog meer in Baarle
besproken?
In Baarle besteedden we extra aan-

Het dorpsgesprek in Baarle-Nassau

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

Wat is WhatsAppfraude?
Herkent u WhatsAppfraude? Krijgt u
via WhatsApp of sms een bericht van
iemand die zich voordoet als vriend of
familielid?
Als die persoon u probeert over te halen met spoed geld over te maken via
bijvoorbeeld een betaallink, dan is er
sprake van WhatsAppfraude.

Zo voorkomt u het:
- maak nooit zomaar geld over
- zoek contact met de afzender via een
andere weg; die haakt dan snel af
- waarschuw bekenden over deze oplichtingsvorm.
Bent u slachtoffer?
Doe dan aangifte.

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 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
24 januari 2020,
Bredaseweg 30, 5111 GD
bouwen woning
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.
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning verlengd
23 januari 2020, Schaluinen 6, 5111 HB
gedeeltelijk verbouwen akkerbouwloods naar zorgboerderij
Aanvragen vergunningen APV en
bijzondere wetten
Dodenherdenking gemeente
Baarle-Nassau op 4 mei 2020
van 19:30 uur tot 20:45 uur in Castelré.
Meldingen op grond van de APV of een
bijzondere wet
Besluit verzonden op 23 januari 2020,
melding incidentele festiviteit op 14
februari 2020 bij ‘De Lindeboom’ in
Baarle-Nassau (257725)
Tijdelijk verkeersbesluit carnavalsoptochten in de gemeente Baarle-Nassau
Baarle-Nassau, 23 februari
Met de carnavalsoptocht op zondag 23
februari 2020 gelden in Baarle-Nassau
de volgende tijdelijke verkeersmaatre-

gelen:
• Afsluiting 9.00 tot 17.00 uur of korter
dan wel langer indien noodzakelijk:
De Generaal Mackzeklaan en de Willem Alexanderstraat tot aan het Korenbloemplein
• Afsluiting van 12.00 tot 17.00 uur of
korter dan wel langer indien noodzakelijk:
De St. Janstraat, de Stationstraat, de
Kerkstraat, de Desiree Geeraertstraat,
de Singel, de Molenstraat en de Wiekenweg.
• De jeugdoptocht wordt ontbonden op
het Hertog Hendrik I Plein.
• De optocht voor de grote wagens
wordt ontbonden op de Wiekenweg
• Langs de hele route mag tijdens de
afsluiting niet worden geparkeerd.
Ulicoten, 22 februari 2020
Met de carnavalsoptocht op zaterdag
22 februari 2020 gelden in Ulicoten
de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen:
• Afsluiting van de Bernardusstraat, de
Molenstraat van de Dorpsstraat tot
aan de Bernardusstraat, de Dorpsstraat de Wilhelminastraat en de
verbindingsweg tussen de Wilhelminastraat en de Dorpsstraat.
• Deze straten zijn afgesloten voor het
doorgaand verkeer behalve voetgangers voor de tijdsduur dat de optocht
zich op deze wegen of weggedeelten
bevindt. (tussen 12.00 en 17.00 uur)
of zoveel korter of langer dan noodzakelijk.

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 28 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.
Contourennotitie Regionale Energie
Strategie (RES) West-Brabant
Er is een contourennotitie Regionale
Energie Strategie West-Brabant gemaakt. De notitie geeft de richting aan
voor de concept-RES. De raad bespreekt
de concept RES op 11 februari 2020..
Gewijzigd Besluit Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning
In het Besluit Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning staat (uitvoerings)beleid rond de Wmo beschreven. En de uitgangspunten en bedragen
voor PGB’s en eigen bijdrage. Vanwege
indexeringen en gewijzigde tarieven
heeft het college het besluit aangepast.
Zorgvuldige veehouderij
De transitie van de veehouderij in Brabant versnelt. Door de Verordening
natuurbescherming en door andere re-

gelgeving, zoals de stoppersregeling en
warme sanering varkenshouderij. Van
2020 tot 2022 hebben de Omgevingsdiensten daarom 102 extra mensjaren
nodig. Een ambtelijke taskforce onderzocht voor de hele provincie NoordBrabant hoe ze dit aantal konden verminderen. De taskforce concludeert
dat 44 extra mensjaren voldoende is.
De provincie Noord-Brabant betaalt
vrijwel alle kosten voor de extra capaciteit. Ongeacht of deze taken vallen onder het bevoegd gezag van de provincie
of gemeenten.
Op voorwaarde dat de gemeenten:
- instemmen met de maatregelen van
de taskforce
- hun Web BVB door de omgevingsdienst laten actualiseren
- de omgevingsdienst mandateren voor
de uitvoering van de maatregelen.
Het college stemt hiermee in.

