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Dorpsgesprekken
in volle gang

Facebook: www.facebook.com/

Komt u 29 januari ook naar het dorpsgesprek in Baarle-Nassau?

gembaarlenassau

Op 15 januari was het dorpsgesprek in Castelré en op 21 januari in Ulicoten. Er
is uitgebreid gesproken over de toekomstplannen voor onze gemeente. Wilt u
ook graag meepraten over de ‘Agenda voor de toekomst’ en andere actuele onderwerpen die binnen onze gemeente spelen? Dan nodigen wij u van harte uit
om langs te komen bij het laatste dorpsgesprek van deze reeks in Baarle-Nassau.

Gemeente Baarle-Nassau
Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau
Bezoekadres: Singel 1, Baarle-Nassau
Telefoon: 14 013

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.

Het programma
Tijdens het dorpsgesprek bespreken we
graag met u de toekomstplannen voor
uw dorp. Uw betrokkenheid vinden wij
heel belangrijk en daarom gaan we ook
met u in gesprek over bijvoorbeeld het
zorg- en welzijnsbeleid binnen onze
gemeente, veiligheid, samenwerken
en besturen.
Wilt u ideeën met het gemeentebestuur delen? Dan is daarvoor ook gelegenheid. De burgemeester en de wet-

Gedeputeerde overhandigt Vueltakombord aan wethouder Sommen
Baarle doorkomstgemeente Vuelta 2020

houders zijn aanwezig om met u van
gedachten te wisselen.
Waar en wanneer
We ontmoeten u graag op woensdagavond 29 januari in het gemeentehuis,
Singel 1.
Het dorpsgesprek begint om 19.30 uur.
Vanaf 19.15 uur kunt u binnenlopen en
staat er een kopje koffie of thee voor
u klaar.

Afspraak met burgemeester
of wethouder
Wilt u de burgemeester of een
wethouder spreken? Bel of mail

De Vuelta 2020 komt door Baarle. En dat is bijzonder! Op woensdag 22 januari
bezocht gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen Baarle. Hij overhandigde een
Vuelta-bord aan wethouder sport, Nico Sommen. Het bord komt te hangen onder
het plaatsnaambord op de Bredaseweg: waar de renners 16 augustus Baarle binnenrijden. Ook wethouders David Vermorken van Gilze-Rijen en Frank van Raak
van Alphen-Chaam namen een bord in ontvangst.

dan naar mw M. Verboven via 0883821494 of mirandaverboven@abg.nl
Milieustraat
Smederijstraat 6,

Nico Sommen: “Het is natuurlijk heel
bijzonder dat één van de grote drie wielerrondes Baarle-Nassau aandoet deze
zomer. Bovendien is Baarle de enige
plek waar de Vuelta dit jaar door België komt. Extra reden om hier een mooi
evenement van te maken en ons unieke
enclavedorp in de picture te zetten!”

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

De 75ste editie van de Ronde van Spanje gaat van start in Nederland. Slechts

die directe actie vragen, buiten
openingstijden: 06 - 53327933.

drie keer eerder startte deze wielerronde buiten Spanje.

Op 16 augustus verwelkomen we het
peloton in onze gemeente.
De renners komen Baarle binnen vanuit
Chaam via de Bredaseweg en rijden via
de Chaamseweg, Hoogbraak en Nieuwstraat naar de Singel en het Sint Annaplein. Via de Alphenseweg vervolgen ze
hun route richting Alphen.

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 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, vergunningen en meldingen

Openbare Besluitenlijst B&W gemeente Baarle-Nassau

Aanvragen omgevingsvergunning
10 januari 2020, Hoogeind 1, 4,6,
5111 EM
aanleggen uitrit
12 januari 2020, Kievit 12b 715,
5111 HD
bouwen recreatiewoning
12 januari 2020, Willem Alexanderstraat 54, 5111 AC
kappen twee coniferen
15 januari 2020, Nassaulaan 37,
5111 XD
uitbreiden woonhuis
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

Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
• Besluit verzonden op 9 januari 2020,
ontheffing sluitingsuur en melding
incidentele festiviteit op 31 januari
2020 bij de Heeren Boeren, Boschoven 6 Baarle-Nassau.
• Besluit verzonden 13 januari 2020,
evenementenvergunning optocht Ulicoten op 22 februari 2020 van 13:00
tot 17:00 uur (zaaknr 252201)
• Besluit verzonden 14 januari 2020,
evenementenvergunning Sauwelavond 8 februari 2020, Sportlaan
22(Bij Bruurs) in Baarle-Nassau (zaaknr 251934)

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 14 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.

Verleende omgevingsvergunningen
met reguliere procedure
10 januari 2020, Schaluinen 11b 167,
5111 HB
uitbreiden recreatiewoning
14 januari 2020, Oordeelsestraat 42,
5111 PL
uitbreiden bedrijfsgebouw
15 januari 2020, Loveren 38, 5111 TC
splitsen bestaande boerderij in twee
woningen en aanleggen van uitrit
16 januari 2020, Nieuwstraat 20,
5111 CW
vervangen handelsreclame
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.

Opnemen adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen
Het college van Baarle-Nassau heeft
besloten met ingang van 13 december
2019 op grond van art 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP) de adresgegevens van onderstaande personen
naar een onbekend land op te nemen
in de BRP.

Ingekomen aanvragen vergunningen
APV en bijzondere wetten
• Cyclo Ludo Peeters op 28 maart 2020
van 8:00 uur tot 16:00 uur door de
gemeente Baarle-Nassau.

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.

Vrijstellingsregeling plantenresten:
”De Kleine Kringloop”
Volgens de nieuwe Vrijstellingsregeling
plantenresten (2019) wordt bermmaaisel - onder voorwaarden - vrijgesteld
van het stortverbod buiten afvalverwerkingsbedrijven. Het waterschap
Brabantse Delta ontdekte dat de huidige werkwijze in de Baronie niet mag
volgens de regeling. Hier wordt maaisel namelijk eerst gecomposteerd of
gefermenteerd om onkruidzaden te
vernietigen. En daarna op landbouwgrond uitgereden. Het waterschap en
de Baroniegemeenten spraken af om
de minister van LNV hierover een brief
te sturen.

Toepassing PFAS houdende grond en
baggerspecie Noord Brabant
Sinds juli 2019 gelden tijdelijke regels
voor PFAS-houdende grond en baggerspecie. Door de strenge normen liepen
veel projecten het risico niet uitgevoerd
te kunnen worden. Of alleen tegen hele
hoge extra kosten. Het Rijk komt pas
Uit onderzoek blijkt dat ze niet meer
medio 2020 met definitieve normen. De
wonen op het adres waar ze volgens
3 omgevingsdiensten van Noord Brade BRP staan ingeschreven.
bant en de gemeenten onderzochten
de achtergrondwaarden voor PFAS in
• Geslachtsnaam en voorletters:
Brabant. Met als resultaat de HandreiBoulahyani, M.			
king toepassing PFAS houdende grond
Geboortedatum: 26-10-1985
en baggerspecie Noord- Brabant. Het
• Geslachtsnaam en voorletters:
college stelde deze handreiking vast.
Boulahyani, A.				
En gebruikt deze regels totdat het Rijk
Geboortedatum: 09-06-1995
met definitieve normen en beleid komt.
De volledige bekendmaking met bezwaarmogelijkheden vindt u op:
www.baarle-nassau.nl/
bekendmakingen

Verordening leerlingenvervoer
Het college stelt de gemeenteraad voor
om de aangepaste Verordening leerlingenvervoer 2020 vast te stellen.

Met de nieuwe Verordening kunnen
we leerlingen indien nodig een vervoersvoorziening verlenen die het mogelijk maakt zelfstandig te leren reizen.

Raadsvoorstel Kaders begroting ABG 2021
Het bestuur van de ABG organisatie
heeft een voorstel gedaan om de kaders
voor de begroting 2021 van de ABG te
bepalen. Het college informeert de
gemeenteraad en stelt voor om geen
zienswijzen in te dienen.

Vaststellen focusblad veiligheid 2020
Het college heeft het focusblad veiligheid 2020 vastgesteld. Hierin staat op
welke veiligheids-thema’s we inzetten
in 2020. In 2019 stelden we een integraal veiligheidsbeleid vast voor 2019
tot 2022. Met het focusblad stellen we
ieder jaar de prioriteiten van het komende jaar vast.

Vaststelling bestemmingsplan
Camping Ponderosa
Het ontwerp bestemmingsplan Camping Ponderosa maakt de uitbreiding
van de camping met 2ha mogelijk. De
uitbreiding van de camping wordt gecombineerd met de aanleg van de ecologische verbindingszone rondom het
uit te breiden deel van de camping.
Het ontwerp bestemmingsplan lag
6 weken ter inzage. Er is een zienswijze
ingediend. Die leidde tot enkele aanpassingen van het bestemmingsplan.
Het college van Burgemeester en Wethouders verzoekt daarom de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd
vast te stellen.

