Informatie over de maatregelen
die voor zowel de gemeente Alphen-Chaam
als de gemeente Baarle-Nassau gelden
Hulp en steun voor zzp’ers,
mkb-ondernemers en grootbedrijven

(Bijstand voor zelfstandigen). Het Bbz is
onder andere voor gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen.
Bijvoorbeeld als gevolg van de huidige
corona-maatregelen.
Een maatregel is dat zzp’ers bij de
gemeente voor een periode van drie
maanden een uitkering kunnen aanvragen om in hun levensonderhoud te
voorzien. De uitkering vult het inkomen
van deze ondernemers aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden
terugbetaald. Deze regeling wordt nu
uitgewerkt. Bent u van plan als zzp’er
uit de gemeente Baarle-Nassau of Alphen-Chaam gebruik te maken van deze
regeling? Omdat we hiervoor samenwerken met de gemeente Tilburg, kunt
u zich melden via de website: www.
tilburg.nl/ondernemers/ondernemersadvies/. Zodra de uitwerking van deze
regeling bekend is, doen we ons uiterste best om de aanvragen zo spoedig
mogelijk te verwerken.

De gemeenten Alphen-Chaam en
Baarle-Nassau treffen de volgende
maatregelen om lokale ondernemers
te helpen:
• De gemeenten stellen het opleggen
van aanslagen OZB uit tot 1 juli 2020.
Daarmee wordt aangesloten op de
termijn die de belastingdienst hanteert.
• Tot nader order leggen de gemeenten
geen voorlopige aanslagen toeristenbelasting en ondernemingsheffingen
meer op.
• In ieder geval tot 1 september 2020
versturen de gemeenten geen aanmaningen meer.
Voor alle opgelegde aanslagen, belastingen en heffingen kunnen zzp’ers,
mkb-ondernemers en grootbedrijven
gespreide betaling of uitstel van betaling aanvragen bij de gemeente. Iedereen die hiervan gebruik wil maken, kan
een mail sturen naar invordering@abg.
nl voor een aanvraag. Vermeld in uw
mail:
• of u gebruik wilt maken van gespreide betaling of uitstel van betaling,
• het aanslagnummer van de opgelegde belasting,
• de tenaamstelling die op de aanslag
staat.

(Uitstel) betaling van belastingen
Werkgevers die kunnen aantonen dat
zij in financiële problemen komen door
het Coronavirus kunnen tijdelijk uitstel
van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting,
omzetbelasting en inkomstenbelasting
hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Kijk voor meer informatie op
www.belastingdienst.nl.

Contact
In deze bijzondere tijden is de gebruikelijke manier waarop we contact hebben
met onze ondernemers en bedrijven
tijdelijk niet mogelijk. Graag blijven we
wel met u telefonisch in contact, eventueel via videobellen. Stuur een e-mail
met uw contactgegevens en het onderwerp van gesprek naar
EstherReijen@abg.nl.

Ook ondernemers in Baarle-Nassau en Alphen-Chaam ondervinden de gevolgen
van de maatregelen rondom het coronavirus. Zij kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. Het doel is om naast de
gezondheid ook banen en inkomens te beschermen. En de gevolgen voor zzp’ers,
mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.
Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid (NOW)
De regeling Werktijdverkorting (wtv) is
stopgezet als ‘corona-maatregel’. Daarvoor in de plaats komt het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) met een nieuwe regeling: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid (NOW). De NOW
komt werkgevers die te maken hebben
met omzetverlies tegemoet. Hierdoor
kunnen werkgevers hun werknemers
met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl.
Aanvullende financiering
Mogelijk ontstaan er liquiditeitsproblemen. Bijvoorbeeld door teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een
overbruggingskrediet of ophoging van
het rekening-courant af te sluiten. De
borgstellingsregeling van de overheid
biedt banken hiervoor extra zekerheid.
Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling
MKB). Aanvraag van de BMKB loopt via
de bank. Kijk voor meer informatie op
www.rvo.nl.
Financiële ondersteuning
Is het inkomen uit uw eigen bedrijf te
laag voor uw levensonderhoud? Dan
komt u als ondernemer misschien in
aanmerking voor een Bbz uitkering

Dienstverlening gemeentebalies aangepast
en milieustraat gesloten

Wij volgen het advies van het RIVM in
de aanpak van de verspreiding van het
coronavirus. De gemeenten AlphenChaam en Baarle-Nassau blijven via
alle kanalen bereikbaar. Wel hebben
we onze dienstverlening aangepast.
Daarbij staat uw en onze gezondheid
voorop.

Aangepaste openingstijden
De balies en recepties van de gemeentehuizen van Alphen-Chaam en BaarleNassau zijn alléén op afspraak open op:
• Maandag
08.30 tot 10.30 uur
• Donderdag
08.30 tot 10.30 uur
U kunt geen afspraak meer maken via
de website. Dat kan alleen nog telefonisch via 14 013.

Telefonische bereikbaarheid
Telefonisch zijn we tijdens de normale
openingstijden bereikbaar:
Maandag t/m donderdag van 08.30 uur
tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 uur
tot 12.00 uur.

Aangepaste dienstverlening
• U kunt alleen nog in de gemeentehuizen terecht voor: aangifte geboorte,
een spoedaanvraag van reisdocument of rijbewijs en voor erkenning
ongeboren vrucht bij verwachte bevallingsdatum binnen 4 weken. Alle
andere producten moet u digitaal
aanvragen of uitstellen.
• U kunt ALLEEN op afspraak hiervoor
terecht.
• Tussen twee balieafspraken houden
we 10 minuten vrij in de agenda.
• Voor het afhalen van producten bij
de receptie moet u ook een afspraak
maken.
• U kunt alleen met pin betalen;
we accepteren geen contant geld.
• We hebben plexiglas beschermplaten
bij de balie en de receptie.
• Alle maatregelen gelden tot nadere
berichtgeving.

Milieustraat en afvalinzameling
• In verband met de maatregelen tegen
het coronavirus is de milieustraat aan
de Smederijstraat 6 in Baarle-Nassau
in ieder geval t/m 3 april gesloten. Dit
park is in beheer van een Belgische
exploitant. Deze sluit al haar parken.
• De huis-aan-huis-inzameling van af-

Hulpmaatregelen voor lokale ondernemers

val gaat gewoon door volgens het
schema op uw afvalkalender. Wel
kan het tijdstip van ophalen anders
zijn. De medewerkers werken in
ploegendienst. Zo is er minder kans
op besmetting. Zet uw container op
de inzameldag voor 07.30 uur aan
straat.
• Andere werkzaamheden, zoals het
oplossen van storingen aan bijvoorbeeld de riolering, pakken we op de
normale manier op.
• De geplande compostactie op
28 maart vervalt.
• Op uw afvalkalender staat dat u zaterdag 4 april snoeiafval kunt brengen
naar de gemeentewerf. Dit vervalt.
We kijken of we op een later moment
wel de mogelijkheid kunnen bieden
het snoeiafval naar de gemeentewerf
te brengen.
Uw en onze gezondheid staat voorop
Als u hoest, verkouden bent en/of
koorts heeft, vragen wij u vriendelijk
om een nieuwe afspraak te maken.
Voor iedereen geldt:
· Was regelmatig uw handen,
· Hoest en nies in de binnenkant van
uw elleboog,
· Gebruik papieren zakdoekjes,
· Schud geen handen,
· Houd afstand.
Het kan zijn dat bij verschijnen van
dit weekblad de richtlijnen verder zijn
aangescherpt of dat onze dienstverlening weer is aangepast. We adviseren
u daarom altijd te kijken op de website
van de gemeente, het RIVM of de Rijksoverheid voor de meest actuele richtlijnen.
Meer informatie?
Volg ons op Facebook of kijk op
www.alphen-chaam.nl of
www.baarle-nassau.nl voor actuele
informatie en maatregelen van onze
gemeenten. Of bel ons via 14 013.
Wilt u meer informatie over het Corona
virus of de maatregelen van de Nederlandse overheid? Kijk dan op
www.rivm.nl of bel het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook
bellen naar het publieksnummer van
GGD West-Brabant, tel. 085-0785617.

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact
met u op.
Vragen?
Naast de uitgebreide informatie van het
RIVM staan veel antwoorden op vragen

van ondernemers op
www.rijksoverheid.nl en op
www.kvk.nl. U kunt ook contact opnemen met het Kamer van Koophandel
adviesteam via telefoonnummer
0800-2117.

Aangescherpte maatregelen aanpak coronavirus
Maandag 23 maart nam het kabinet
aanvullende maatregelen in de aanpak van het coronavirus. We hebben
ze nog even voor u op een rijtje gezet:
• Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen
naar buiten voor werk wanneer u niet
thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen.
Een frisse neus halen kan, maar
doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal
1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis:
maximaal drie mensen op bezoek en
houd ook dan afstand tot elkaar.
• Als u kucht, hoest en/of verkouden
bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar
ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblij-

ven. Mensen in cruciale beroepen
en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
• Alle bijeenkomsten worden verboden
tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook
met minder dan 100 mensen. Voor
begrafenissen en kerkelijke bruiloften
geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
• Winkels en het openbaar vervoer
worden verplicht om maatregelen te
nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via
een deurbeleid.
• Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde
contactberoepen op het gebied van
uiterlijke verzorging geldt tot 6 april
dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld
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fysiotherapeuten geldt: werk zoveel
mogelijk via beeldbellen.
Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per
24 maart 2020.
Op locaties zoals vakantieparken gaat
gelden dat men maatregelen moet
treffen om mensen 1,5 meter afstand
te laten houden. Als men hiertoe niet
in staat is dan mogen gemeenten
deze locaties sluiten.
Burgemeesters kunnen gebieden
aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken,
stranden of wijken. Bij groepen van
3 of meer die geen anderhalve meter
afstand houden, wordt gehandhaafd.
Personen in hetzelfde huishouden,
zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het
land een essentieel onderdeel van
de voedselketen zijn. Wel moeten
gemeenten en marktmeesters kijken
hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
De bestaande maatregelen wil de
overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters
de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te
kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals
parken, stranden en campings. Er
kunnen ook boetes worden opgelegd.

Eerder afgekondigde maatregelen
blijven van kracht.

Vignet voor grensarbeiders in vitale sectoren en cruciale beroepen
Grensarbeiders in vitale sectoren en
met cruciale beroepen kunnen een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren.
Het vignet voorkomt dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale
beroepen worden opgehouden bij de
grens. Dit vignet kan ook alleen door
hen gebruikt worden.
Geen niet-essentiële reizen meer
Sinds woensdag 18 maart verbiedt
België niet-essentiële reizen naar het
buitenland, waaronder Nederland.
Het goederen- en dienstenverkeer mag
nog gewoon de grens over. Grensarbeiders en anderen die de grens moeten
oversteken, kunnen dit nog altijd doen.
Daarbij moeten zij rekening houden
met de volgende specifieke regels:
• Grensarbeiders die niet in een vitale
sector werken of een cruciaal beroep

vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor
werk de grens oversteken.
• Grensarbeiders die wel in een vitale
sector werken of een cruciaal beroep
vervullen, kunnen een speciaal vignet
gebruiken dat door de Belgische autoriteiten beschikbaar wordt gesteld.
Met dit vignet kunnen zij de grens
passeren. U kunt het vignet aanvragen via www.crisiscentrum.be
• Als u niet werkt in een vitale sector
en/of cruciaal beroep, mag u niet via
België rijden bij reisbewegingen van
punt A naar B in Nederland, ook niet
voor woon-werkverkeer.
Uitzondering: Inwoners van alle kernen van Baarle-Nassau mogen wel
via Baarle-Hertog rijden. Bijvoorbeeld inwoners van Ulicoten die via
Baarle-Nassau naar hun werk in Tilburg rijden.

Controles
Schending van het verbod op nietessentiële reizen is strafbaar. De Belgische autoriteiten controleren actief
op naleving van dit verbod. Verschillende grensovergangen zijn gesloten.
Het gebruiken van een vignet op basis
van onjuiste informatie is valsheid in
geschrifte. Ook dit is een strafbaar feit.

Houd 1,5 meter afstand. Dat geldt ook in alle
winkels die open zijn. Winkels die open gaan,
hebben van de overheid de opdracht gekregen om maatregelen te treffen om klanten 1,5
meter afstand te laten bewaren. De richtlijn
is 1 klant per 10 m2 winkelvloer. Daarnaast is
winkeliers gevraagd om hygiënemaatregelen
te treffen. De gemeente heeft de opdracht om
hierop toe te zien en heeft daarbij de mogelijkheid om boetes op te leggen of de winkel
te sluiten. We rekenen erop dat winkeliers en
klanten hun verantwoordelijkheid nemen en
zich houden aan alle maatregelen. Zo voorkomen we dat de gemeente winkels moet sluiten.

Lukt u het niet om uw kind(eren)
te brengen? Geef het door aan de
opvang!
Wanneer u werkt in een cruciale beroepsgroep en een plek reserveert,
wordt deze speciaal voor u vrijgehouden. Wij gaan er van uit dat u komt.
Lukt het vanwege omstandigheden
toch niet? Geef dit dan door aan de opvang. Zo zorgen we dat de noodopvang

Ontheffing voor inwoners Castelré
Onze inwoners uit Castelré zijn voor
hun dagelijkse levensbehoeften vaak
aangewezen op Minderhout. Daarom
hebben we voor hen in samenwerking
met gemeente Hoogstraten een oplos-

beschikbaar blijft voor degenen die het
zo hard nodig hebben.

Mijn kind blijft vanaf 16 maart
verplicht thuis. Moet ik wel blijven
betalen voor opvang?
Ja: ook als u uw kind tijdelijk niet naar
de opvang kan brengen, moet u de rekening betalen. Het recht op kinderopvangtoeslag blijft hiermee doorlopen.
Ook blijft de vertrouwde plek voor uw
kind(eren) op de kinderopvanglocatie
behouden voor wanneer alles weer
‘normaal’ wordt. Ouders met kinderopvangtoeslag die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de
kinderopvang of BSO kunnen brengen,
maar wel de rekening hebben betaald,
krijgen hun te veel betaalde eigen bijdrage terug.

Heeft u een vraag?
Het is begrijpelijk als u een vraag heeft
naar aanleiding van bovenstaande informatie. Veel gestelde vragen van ouders over coronavirus en kinderopvang
met beantwoording door de Rijksoverheid vindt u op www.rijksoverheid.nl.
Op onze websites www.alphen-chaam.
nl en www.baarle-nassau.nl vindt u een
document waarin precies staat hoe de
noodopvang is geregeld.

Uw vraag nog niet beantwoord?
Als uw vraag nog niet beantwoord is
dan kunt u contact opnemen met Cora
den Besten. Bereikbaar op telefoonnummer: 088 – 38 21 135.
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Grensverkeer met België
Grensovergang Hoogstraten afgesloten
met containers
Zaterdag 21 maart sloot gemeente
Hoogstraten de grens met Nederland
fysiek af met containers. Wij willen u
graag waarschuwen voor deze blokkades, omdat deze op de weg geplaatst
zijn op wegen waar u normaal 60/80
kilometer per uur mag rijden. Voorzichtigheid is dus geboden!

Het kabinet heeft besloten om in ieder
geval tot en met 6 april 2020 scholen,
kinderdagverblijven en gastouderopvang te sluiten in verband met het
coronavirus. Dit betekent dat uw kinderen thuis moeten blijven. Hier krijgen we veel vragen over. Hieronder
vindt u de meest gestelde vragen en
antwoorden.
Hoe is de opvang geregeld als de ouders
werken in een cruciale beroepsgroep?
Voor kinderen waarvan beide ouders
in cruciale beroepsgroepen werken is
er noodopvang, waardoor zij zelf naar
hun werk kunnen gaan. De maatschappij heeft deze mensen op dit moment
hard nodig. Denk hierbij aan beroepsgroepen als de zorg, onderwijs, politie,
openbaar vervoer en brandweer. De
noodopvang vindt plaats op de eigen
school en/of het kinderdagverblijf. Deze
opvang is zonder extra kosten. Wij vragen ouders waarvan één van beide
ouders in de cruciale beroepsgroep
werkzaam is om zo veel mogelijk zelf
opvang te regelen.

Houd ook in de winkel 1,5 meter afstand

CORONA

Scholen, kinderdagverblijven en gastouderopvang tot en met 6 april gesloten

sing gevonden in de vorm van een ontheffing. Inmiddels hebben de inwoners
van Castelré een certificaat ontvangen.
Hiermee mogen ze op openbare wegen
en openbare plaatsen op het grondgebied van de gemeente Hoogstraten
komen. Net als voor de inwoners van
België geldt dat dit uitsluitend voor
dringende en noodzakelijke zaken mag.
Zoals het doen van boodschappen of
het afhalen van medicatie bij de apotheek.
Grensovergangen Zondereigen dicht
Op 23 maart sloot de gemeente BaarleHertog ook de volgende grensovergangen af:

• de weg Zondereigen - Ghil (hier komt
een waarschuwing vanuit Nederland)
• de weg Zondereigen - Zwartvenbaan
• de weg Zondereigen - Gorpeind
De laatste twee wegen zijn zandpaden
waar weinig verkeer gebruik van maakt.
Grensovergangen met patrouilles
Hoogstraten, Meerle, Minderhout,
Wortel, Meer en Meerseldreef kunt
u nog bereiken via de volgende vier
toegangswegen: Strijbeek, John Lijsenstraat, Castelréweg en Ulicotenseweg.
Daar staan patrouilles om te controleren of uw oversteek naar België aan
de voorwaarden voldoet. De grensovergangen met Turnhout, Merkplas
en Weelde-Statie zijn vooralsnog open.
Bij Ravels en Poppel staan dranghekken,
waar u nog wel langs kunt. Let wel op:
hier kunnen overal patrouilles staan.
Recht van doorgang in Baarle
Dat de grenzen van België sinds eind
vorige week gesloten zijn voor alle
verplaatsingen die niet noodzakelijk
zijn, heeft gevolgen. Ook voor inwoners van de gemeente Baarle-Nassau
en het grensverkeer met onze buurgemeenten. In Baarle kennen we recht
van doorgang. Dat betekent dat inwoners van Baarle-Nassau zich nog wel
vrij mogen begeven in Baarle-Hertog.
Inwoners van Nassau mogen dus nog
wel tanken in Hertog, maar niet in Poppel of Hoogstraten.

Grensafsluiting Zondereigen

Mag een Nederlander nog naar België?
U mag de Belgische grens oversteken
als:

Afgesloten grensovergangen bij Zondereigen
• U werkt in België;
• U mantelzorger bent bij een Belgische inwoner;
• Uw kinderen worden opgevangen
in een Belgische school of als u coouderschap heeft.
Bezoek aan vrienden of familie is in
België nu niet toegestaan. Winkelen,
toeristische uitjes en wandelingen
evenmin.
Men mag vanuit België enkel naar Nederland voor de volgende zaken:
• U werkt in Nederland (met een verklaring van je werkgever of opdrachtgever);
• U doet aan mantelzorg over de grens;
• U kinderen worden opgevangen in
een Nederlandse school of als u co-

ouderschap heeft.
Wij blijven in nauw contact met onze
Vlaamse buurgemeenten over de genomen maatregelen.

Vignet voor grensarbeiders cruciale
beroepen
Grensarbeiders in vitale sectoren en
cruciale beroepen kunnen een vignet
gebruiken om sneller de grens tussen
België en Nederland te passeren. U
vindt hierover elders in ons Weekblad
meer informatie.

Weekmarkt gaat door in aangepaste vorm
De weekmarkt in Baarle-Nassau mag
vooralsnog in een sterk afgeslankte
en aangepaste vorm doorgaan. Dit
omdat een bezoek aan de weekmarkt
te vergelijken is met een bezoek aan de
supermarkt, maar dan buiten.
In totaal staan er 5 kramen, die op grote
afstand van elkaar worden geplaatst. Er
mogen niet te veel mensen tegelijk op
de markt zijn. Daarom plaatsen we borden met instructies. Er mogen alleen
kramen met voedsel staan op de weekmarkt. Non-food-kramen zijn dus niet
toegestaan! Kramen waar u eten ter
plekke kan opeten ook niet. Eten afha-

len mag daar wel. Deze regel is dezelfde
als die voor horecagelegenheden.
Houd u wel aan de geldende
richtlijnen!
Natuurlijk gelden voor het bezoek aan
de weekmarkt de richtlijnen die eerder
zijn gegeven: houd 1,5 meter afstand,
blijf thuis als u niet fit bent en schud
geen handen. We hebben kraamhouders nadrukkelijk gevraagd hun klanten hierop te wijzen en borden weg
te zetten waarop deze regels nog eens
duidelijk staan. Ook verzoeken we de
kraamhouders hun klanten alleen contactloos te laten betalen.

Zorg goed
voor uzelf
en
voor anderen

CORONA
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 Besluitenlijst
B&W gemeente
Baarle-Nassau
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau vergadert iedere week, meestal
op dinsdag. Bekijk de openbare besluitenlijst van 17 maart 2020 op
www.baarle-nassau.nl/college.

Bekendmakingen
en vergunningen
· Aanvraag omgevingsvergunning opmetselen topgevel - Reuth 4b,
Baarle-Nassau
· Aanvraag omgevingsvergunning tijdelijk (max. 5 jaar) vestigen interieurbouwbedrijf in stal - Voske 5,
Baarle-Nassau
· Besluit omgevingsvergunning België - exploiteren varkenshouderij en
uitbreiden mestverwerkingsinstallatie - Heerle 55a, Hoogstraten
· Besluit omgevingsvergunning België
- wijzigen en uitbreiden met mestverwerkingsinstallatie - , Eindepoel
12a, Merksplas
· Besluit omgevingsvergunning België
- exploiteren tomatenkwekerij - Hinnenboomstraat 4, Hoogstraten
· Verleende omgevingsvergunning plaatsen launderette - Alphenseweg
33a – Baarle-Nassau
· Verleende omgevingsvergunning
- bouwen woonhuis – Grens 32a,
Baarle-Nassau
· Verleende omgevingsvergunning kappen boom - Huisakker 13, Baarle-Nassau
· Verleende omgevingsvergunning
- aanleggen semi-verharde weg Hoogeind 1, Baarle-Nassau
· Verleende omgevingsvergunning
uitgebreide procedure - brandveilig gebruik gebouw, Schaluinen 11,
Baarle-Nassau
· Volledig melding - vervangen
asbesthoudende golfplaten Hondseind 1a, Ulicoten
· Volledig melding - saneren asbest
van voormalige varkensstal en kippenhok - Klein Bedaf 1, Baarle-Nassau
· Melding akkoord - veranderen activiteiten - Smederijstraat 6, BaarleNassau
· Aanvraag APV vergunning - Rommelmarkt Ulicoten 21 juni 2020,
06.00 -13.00 uur
· Verleende evenementenvergunning
- Baolcross goes Saturdays 11 april
2020, 10.00 - 1.30 uur, Eikelenbosch
4, Baarle-Nassau
· Verleende evenementenvergunning
- Hangijzervoetbaltoernooi, 21 mei
2020 van 10:00 uur tot 22:00 uur,
Bernardusstraat 19, Ulicoten
· Ontheffing sluitingsduur en melding
incidentele activiteit - 24 april 2020
van 20.00 - 02.00 uur, HeerenBoeren Baarle, Boschoven 6, BaarleNassau.
· Ontheffing sluitingsduur - 25 april
2020 tot 02.00 uur, HeerenBoeren
Baarle - Boschoven 6, Baarle-Nassau.
· Ontheffing Drank- en Horecawet
voor schenken van zwakalcoholische dranken - Hangijzervoetbaltoernooi 21 mei 2020 van 10.00
- 22.00 uur - Bernardusstraat 19,
Ulicoten
· Geweigerde vergunning Drank en
Horecawet - Desiree Geeraertstraat
5, Baarle-Nassau.
Bekijk de volledige publicaties en informatie over de terinzagelegging en
bezwaarprocedures op www.
baarle-nassau.nl/bekendmakingen

INFORMATIEPAGINA GEMEENTE BAARLE-NASSAU
We zijn één dorp, één gemeenschap:
daar ligt onze kracht
De situatie in ons Baarle is zeker ook
tijdens deze coronacrisis bijzonder, met
een hoofdletter “B”. De coronamaatregelen treffen ons allemaal. En die zijn
zeer ingrijpend. Onze bijzondere enclavesituatie, maakt het echter nog lastiger. We zijn immers twee landen met
ieder eigen wetten, regels en maatregelen.
De coronamaatregelen komen steeds
meer met elkaar in balans, maar er bestaan nog enkele verschillen. Wij begrijpen heel goed dat dit voor u lastig is.
Want we zijn immers één dorp.
Maar precies daar zit ook onze kracht.
We zijn immers, ondanks landsgrenzen
die kriskras door Baarle lopen, één gemeenschap. En aan elke inwoner van
onze bijzondere gemeenschap vragen
we om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen. Ook al zijn sommige

maatregelen wel in België van kracht,
maar niet in Nederland, we kunnen allemaal ons gezonde ‘Baarlese’ verstand
gebruiken. Daarbij een duidelijke gedeelde kernboodschap: houd afstand,
vermijd zoveel als mogelijk sociale contacten en blijf thuis, tenzij het echt niet
anders kan.
Op die manier komen we ook in Baarle
deze lastige situatie door, mét elkaar.
Dat is niet alleen afhankelijk van de
maatregelen die de overheid neemt,
maar vooral van de inzet van iedere inwoner, jong en oud. We hebben elkaar
nu en in de toekomst hard nodig om
de gevolgen van deze crisis op alle vlakken voor iedereen draaglijk te maken.
Samen staan we voor deze verantwoordelijkheid.
Tot slot: zorg goed voor uzelf
en voor anderen.

Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf

College stuurt brief aan alle ondernemers

Dorpsverbinder Baarle-Nassau Eveline Beemster:

Verzoek: hanteer dezelfde richtlijnen als
Belgische ondernemers

“Fantastisch dat zoveel inwoners klaar staan
om dorpsgenoten te helpen”

De maatregelen tegen het coronavirus
treffen ondernemers hard. En onze
bijzondere enclave situatie zorgt voor
een nog grotere uitdaging dan in andere gemeenten.
De maatregelen in Nederland en België verschillen namelijk van elkaar. De
winkels in Baarle-Hertog moeten met
uitzondering van de zogenoemde essentiële winkels dicht, terwijl in Baarle-Nassau de winkels vooralsnog open
mogen blijven. Dat is voor iedereen

moeilijk: voor ondernemers én voor
inwoners. We zijn immers één dorp.
We stuurden reeds vorige week een
brief naar alle ondernemers in BaarleNassau. Met het verzoek om dezelfde
gedragsrichtlijnen aan te houden als
waar hun Belgische collega-ondernemers zich aan te houden hebben: maximaal 1 persoon per 10m2 aanwezig en
maximaal 30 minuten winkelen. Inmiddels is die maatregel ook verplicht voor
alle Nederlandse winkels.

Het dorpsteam Baarle-Nassau en
de dorpsverbinder zijn er om u te helpen!
Door de maatregelen tegen de verspreiding van het corona virus krijgen
veel (oudere) inwoners minder of geen
bezoek. Familie en kennissen kunnen
of mogen niet langs komen. Sommigen voelen zich daardoor eenzaam, of
durven nu niet naar buiten en hebben
hulp nodig. Afgelopen week ontvingen
alle inwoners boven de 65 jaar daarom
een brief van ons.
In de brief stonden de contactgegevens
van onze Dorpsverbinder en van het
dorpsteam Baarle-Nassau. En de belangrijkste boodschap: aarzel niet om
hulp te vragen! Het dorpsteam Baarle
en onze dorpsverbinder staan voor u
klaar!
Het dorpsteam Baarle-Nassau en de
dorpsverbinder zijn er om u te helpen!
Heeft u hulp nodig bij bijvoorbeeld de
boodschappen, sociaal contact (via de
telefoon of tablet) of de hond uitlaten?

Bel dan onze dorpsverbinder Eveline
Beemster. U kunt haar bereiken via:
• Telefoonnummer 06-45160623
(maandag t/m vrijdag van
09:00 -17:00 uur; in geval van crisis
ook in het weekend tot 17:00 uur).
• Of mail naar:
evelinebeemster@contourdetwern.nl.
Woont u in Ulicoten? Dan kunt u voor
hulp ook terecht bij Dienstencentrum
Ulicoten. Telefoonnr 013- 519 6316
(maandag t/m vrijdag van 08.45 - 12.00
uur. Dinsdag en donderdag ook van
12.45 - 14.45 uur).
Neem voor vragen over zorg of maatschappelijke hulpverlening contact op
met het Dorpsteam Baarle-Nassau:
• Via telefoonnummer 088-6050605
(op werkdagen van 9.00 tot 13.00
uur).
• Of mail uw vraag naar:
contact@dorpsteambaarlenassau.nl

Bij onze Dorpsverbinder Eveline Beemster kunt u terecht als u hulp nodig
heeft vanwege de coronamaatregelen. Bijvoorbeeld om boodschappen
te doen, medicijnen op te halen of de
hond uit te laten. Of een praatje te maken op afstand. Het team vrijwilligers
staat voor iedereen klaar!
Kaartjesactie: Hulp nodig?
Afgelopen week werden kaartjes in wijken bezorgd waar veel ouderen wonen.
Met daarop de telefoonnummers van
dorpsverbinder Eveline en het dorpsteam. De gemeente stuurde alle inwoners boven de 65 jaar een brief. En ook
via Facebook en het weekblad lieten we
weten waar inwoners voor hulp terecht
kunnen. Heeft u ook hulp nodig? Bel
Eveline Beemster via +31 (6) 45160623.
Veel inwoners willen helpen
Eveline: “We krijgen veel positieve reacties op onze kaartjes en op de brief van
de gemeente. En inwoners melden zich
spontaan om vrijwillig hun dorpsgenoten te helpen: een jongen van 16 jaar,
mensen uit de zorg die tijd over hebben, inwoners die hier net zijn komen
wonen en nog niemand kennen. Ik krijg
daar echt kippenvel van.”
Meerdere verzoeken om hulp per dag
Eveline krijgt meerdere verzoeken per
dag van inwoners die hulp nodig hebben. Die koppelt ze aan een vrijwilliger.
Zo kreeg ze een verzoek van Els, die nu
geen bezoek kan krijgen en nergens
heen kan. Eveline: “Ze had behoefte
aan sociaal contact. Ik heb haar gekoppeld aan een vrijwilliger. En nu bellen
ze elkaar elke dag om een praatje te
maken.” De reactie van Els: “Het was
geregeld binnen 20 minuten. En het
klikt. Helemaal geweldig!”
“Of van een echtpaar van 84 en 96 jaar
die nu niet meer zelf naar de supermarkt durven. Een vrijwilliger haalt hun
boodschappen en zet ze voor de deur.

Een andere vrijwilligers haalt weer doktersrecepten en medicijnen op voor een
oudere dorpsgenoot die de deur niet
uit kan. Fantastisch dat zoveel inwoners
willen helpen!” aldus Eveline.

Digitale huiswerkbegeleiding
Kinderen en jongeren zitten nu thuis
en ouders helpen hen waar ze kunnen
met schoolwerk. Om de kinderen (en
ouders) hierbij te helpen, bieden we
ook digitale huiswerkbegeleiding aan.
Eveline: “Deze week kregen we een
vraag van een jongetje uit groep 3 die
moeite heeft met het leren op school,
zeker nu dat thuis moet en niet in de
klas. Aan hem is een (oud) basisschoollerares gekoppeld. Zij gaat hem nu via
WhatsApp videobellen ondersteunen
met zijn schoolwerk. Succes!”

Corona-informatiebulletin
voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC

Corona-hulplijnen voor kwetsbare inwoners
Hulplijnen voor Alphen-Chaam
Dorpsteam Alphen-Chaam
088-6050605, dagelijks van 09.0013.00 uur
contact@dorpsteamalphenchaam.nl
www.alphen-chaam.nl
Het Trefpunt
06-51248345, op werkdagen van
09.00-17.00 uur. In het weekend alleen voor dringende zaken.
trefpuntalphenchaam@gmail.com
www.OnsAlphenChaam.nl/
elkaar-helpen

Weekmarkten gaan door in aangepaste
vorm
De weekmarkten in Chaam, Galder
en Alphen mogen in aangepaste vorm
doorgaan. Er mogen niet te veel mensen tegelijk op de markt zijn. De grens
is 100 personen.
Er mogen alleen kramen met voedsel
staan op de weekmarkt. Non-foodkramen zijn dus niet toegestaan.
Kramen waar je eten ter plekke kan
opeten ook niet. Eten afhalen mag daar
wel. Deze regel is dezelfde als die voor
horecagelegenheden.

Vragen over maatregelen
in de zorglocaties:
De Hoogt, Woonzorglocatie Thebe,
Willibrordstaat 1, 5131 AJ ALPHEN
Contactpersoon: Ellen Smit, 0135088300
Ellen.smit@thebe.nl
Grand café gesloten voor bezoekers.
De Geerhof, Woonzorglocatie Thebe,
Withagen 54, 4861 AR CHAAM
Contactpersoon: Ellen Smit, 0161458810
Ellen.smit@thebe.nl
Grand café gesloten voor bezoekers.

Natuurlijk gelden voor het bezoek aan
de weekmarkt de richtlijnen die eerder zijn gegeven: blijf thuis als je niet
fit bent, schud geen handen en houd
1,5 meter afstand.
We vragen kraamhouders hun klanten
hierop te wijzen en borden weg te zetten waarop deze regels nog eens duidelijk staan. Ook vragen we de kraamhouders hun klanten alleen contactloos te
laten betalen.

Dichter/schrijver Frans Brocatus uit Chaam brengt met onderstaand gedicht zijn
gevoelens onder woorden in een tijd waarin we noodgedwongen afstand moeten
bewaren. In zijn gedicht zit ook een oproep. Wij geven u die gedachte graag mee
als een woord van bemoediging.

Laat ons in deze tijden...
Landelijke hulplijnen
Mantelzorglijn
030-7606055: Voor alle vragen rondom
mantelzorg.
mantelzorglijn@mantelzorg.nl
website: www.mantelzorg.nl

Rode Kruis
070-4455888: Voor vragen over
Corona, een luisterend oor en praktische informatie voor ouderen en
zieken.
Bereikbaar: maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 21.00 uur,
Vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur, zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur
contactcenter@redcross.nl
website: www.rodekruis.nl

Zorg voor goede hygiënemaatregelen:
• Was je handen regelmatig met water
en zeep
• Hoest en nies in de binnenkant van je
elleboog

Altijd op de hoogte
zijn van de laatste
ontwikkelingen en
maatregelen?
Op de websites van het RIVM
(www.rivm.nl), de Rijksoverheid
(www.rijksoverheid.nl) of de GGD
(www.ggdwestbrabant.nl) staat heel
veel informatie.
U kunt ook bellen met het landelijk
nummer van de RIVM 0800 1351 of
met de GGD: 088 368 6858 (bereikbaar werkdagen van 08.00 - 17.00
uur en zaterdag en zondag van 09.00
- 16.00 uur).

Laat ons in deze tijden zeker niet
wanhopen. De kroon die over onze
klokken geschoven is en die de wijzers
trager laat lopen geeft ons tijd om stil
te staan. De vanzelfsprekendheid is
verdwenen. Onze kussen en knuffels,
armen om je heen: het zijn gebaren
die we voorlopig moeten bewaren.
Ze zitten nu in hoekjes van onszelf waar
ze ongehinderd kunnen vermenigvuldigen,
ze knipogen, zwaaien en steken duimen op.
Je ziet ze niet maar ze verstoppen zich in kaarten,
brieven en tekeningen die je nu in plaats van
bezoeken aan geliefden kunt versturen.
F.A. Brocatus

• Gebruik papieren zakdoekjes
• Geen handen schudden
• Houd 1,5 meter (twee armlengtes)
afstand van elkaar

Help elkaar: hulp vragen en hulp bieden
De corona-crisis treft ons allemaal,
maar de oudere en kwetsbare inwoners van onze gemeente worden
extra hard getroffen. Ook mensen
die werken in de zorg, logistiek of de
hulpdiensten moeten nu alle zeilen
bijzetten. Mocht je in deze onzekere
tijd (extra) hulp kunnen gebruiken
laat dit dan weten. Heb je een klein
netwerk of is je netwerk ondertussen
overbelast? Kom je door de coronacrisis in de problemen doordat je bijvoorbeeld het huis niet meer uit kunt
of durft? Laat dit dan weten via Het
Trefpunt of Elkaar Helpen op de website van ‘OnsAlphenChaam’.
Naast het vragen van hulp is het ook
mogelijk om hulp te bieden. Hoe
langer de maatregelen die nu zijn ingevoerd gaan duren, hoe meer mensen in de problemen kunnen komen.
Ook eenzaamheid komt om de hoek
kijken. Ook daarin kunnen we elkaar
helpen. Door eens wat vaker te bellen
of een kaartje in de brievenbus. Misschien is het zelfs mogelijk om met elkaar via FaceTime of Skype in contact
te blijven?

Het Trefpunt is telefonisch en
per mail bereikbaar.
Het Trefpunt in Alphen is nu gesloten
voor bezoekers. Telefonisch en per
mail is Het Trefpunt wel bereikbaar op
06 – 512 48 3 45 of trefpuntalphenchaam@gmail.com
De organisaties die werken in ‘Het
Trefpunt’ zijn ook allemaal telefonisch
bereikbaar. Hieronder de telefoonnummers:
OnsAlphenChaam
Mobiliteitconsulenten
Dorpsteam
MEE
IMW
Contour de Twern
Work In

06 - 51 24 83 45
06 - 51 24 83 45
088 - 605 0 605
076 - 522 3 090
076 - 530 5 888
013 - 583 9 999
0161 - 29 40 50

Hulp aanvragen of hulp bieden via
‘Het Trefpunt’:
Je krijgt dan hulp met tussenkomst
van Het Trefpunt door vrijwilligers
verbonden aan Het Trefpunt of via
een van de organisaties die werken
vanuit Het Trefpunt.
Je biedt dan hulp vanuit Het Trefpunt

Grensverkeer met België
De Belgische overheid heeft haar inwoners opgeroepen om alleen nog
strikt noodzakelijke verplaatsingen te
maken. Dit heeft ook gevolgen voor
inwoners van de gemeente AlphenChaam en het grensverkeer met onze
buurgemeenten.
Hoogstraten
De gemeente Hoogstraten heeft besloten de grens met Nederland fysiek
te sluiten met containers. Omdat deze
blokkades vaak plotseling op de weg
staan op wegen waar u normaal 60/80
kilometer per uur mag rijden, is voorzichtigheid geboden!

Toegangswegen
Hoogstraten, Meerle, Minderhout,
Wortel, Meer en Meerseldreef
kun je nog bereiken via de volgende vier toegangswegen: Strijbeek,
John Lijsenstraat, Castelréweg en
Ulicotenseweg. Daar staan echter patrouilles om te controleren of je oversteek naar België aan de voorwaarden
voldoet.
Mag een Nederlander nog naar België?
Je mag de Belgische grens oversteken
als:
• je werkt in België;
• je mantelzorger bent bij een
Belgische inwoner;

en bent als vrijwilliger verbonden aan
Het Trefpunt.
Op werkdagen, tussen 9.00 en 17.00
kun je bellen naar: 06 – 512 48 3 45 of
mailen naar trefpuntalphenchaam@
gmail.com
Hulp aanvragen of hulp bieden via
‘Elkaar Helpen’:
Op onze lokale website www.onsalphenchaam.nl kun je gebruik maken
van de ‘Elkaar Helpen’ functie. Daar
kun je aangeven welke hulp je nodig
hebt maar ook als je hulp wil bieden.
Natuurlijk moeten wij er met elkaar
voor zorgen dat we bij het ontvangen
en bieden van hulp de richtlijnen van
het RIVM in acht nemen. Heb je daar
vragen over dan kun je contact opnemen met Het Trefpunt of kijk op de
site www.rivm.nl/coronavirus/covid
• je kinderen worden opgevangen
in een Belgische school of je hebt
co-ouderschap.
Bezoek aan vrienden of familie is in
België nu NIET toegestaan. Winkelen,
toeristische uitjes en wandelingen
evenmin.
Vanuit België naar Nederland?
Men mag vanuit België alleen naar
Nederland voor de volgende zaken:
• je werkt in Nederland (met een
verklaring van je werkgever of
opdrachtgever);
• je doet aan mantelzorg over de grens;
• je kinderen worden opgevangen in
een Nederlandse school of je hebt
co-ouderschap.
Wij blijven in nauw contact met onze

beeld “Ontmoeting”, Renessplein Alphen
Vlaamse buurgemeenten over de genomen maatregelen.
Vignet voor grensarbeiders
Grensarbeiders in vitale sectoren en
met cruciale beroepen kunnen een
vignet gebruiken om sneller de grens
tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen
dat grensarbeiders in vitale sectoren en
met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door
hen worden gebruikt. Schending van
het verbod op niet-essentiële reizen is
strafbaar. Er wordt door de Belgische
autoriteiten actief gecontroleerd op
naleving van dit verbod. Het gebruiken
van een vignet op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook
dit is een strafbaar feit.

Het vignet is aan te vragen op de website van het Nationaal Crisiscentrum
www.crisiscentrum.be.

