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Beste inwoners van de gemeente Baarle-Nassau,

Dit	coalitie-akkoord	is	een	uitnodiging	aan	u	voor	de	komende	jaren.	Samen	met	u	willen	we	bouwen	
aan	de	toekomst	van	onze	unieke	gemeente.

Onze	samenleving	verandert	in	rap	tempo.	Dit	vraagt	om	een	andere	aanpak	door	het	gemeentebestuur.	
Wij	willen	met	u	in	gesprek	gaan	en	blijven.	Wij	nodigen	u	ook	uit	om	zelf	met	initiatieven	te	komen.	
Initiatieven	die	volgens	u	van	Baarle-Nassau	een	nog	mooiere	gemeente	maken	om	 in	 te	wonen,	 te	
werken	of	te	bezoeken.	

Samenwerken	 met	 u	 als	 inwoner,	 ondernemer,	 vereniging	 of	 maatschappelijke	 instelling	 is	 ons	
uitgangspunt	om	beleid	en	plannen	te	maken.	Ook	vinden	wij	samenwerken	met	het	gemeentebestuur	
van	 Baarle-Hertog	 van	 groot	 belang.	 Kortom:	wij	 staan	 voor	 een	 open	 en	 transparante	manier	 van	
besturen.	Daarbij	is	het	belangrijk	dat	wij	ook	een	constructieve	verbinding	leggen	met	onze	bestuurlijke	
partners	in	de	subregio.

Dit	 coalitie-akkoord	 is	 geen	 dichtgetimmerd	 akkoord	maar	 een	 akkoord	 op	 hoofdlijnen.	Met	 Baarle	
Bruist	 is	de	afgelopen	periode	een	 toekomstvisie	gepresenteerd	voor	Baarle-Nassau.	Baarle	Bruist	 is	
voor	ons	de	basis	voor	de	ontwikkeling	van	onze	gemeente	op	de	lange	termijn.	Met	dit	akkoord	willen	
we	de	komende	vier	jaar	belangrijke	stappen	zetten,	zodat	Baarle-Nassau	ook	in	de	toekomst	die	fijne	
plek	blijft	waar	je	je	thuis	voelt!

Namens	de	fractie	van	BAARLE!,	
Hans van Tilborg

 

Baarle-Nassau, 2 mei 2018

Namens	de	fractie	van	Keerpunt	'98,	
Lidy	van	Beek-Laurijssen



De nieuwe woonvisie willen we zo snel mogelijk vast-
stellen.	Het	is	belangrijk	om	per	kern	de	woonbehoefte 
en	 potentie	 in	 kaart	 te	 brengen	 en	 gericht	 beleid	 te	
ontwikkelen.	 Voor	 het	 behoud	 of	 uitbreiding	 van	 het 
huidige voorzieningenniveau is het belangrijk dat met 
name jongeren in onze kernen blijven wonen én dat we 
het	voor	jongeren	aantrekkelijk	maken	om	zich	te	vesti-
gen	in	een	van	onze	kernen.	Daarom	is	het	noodzakelijk	
dat	 de	 gemeente	 de	 bouw	 van	 betaalbare	 huisvesting	
voor	deze	doelgroep	stimuleert.	Toegang	tot	de	woning-
markt voor jongeren maar ook voor ouderen en alleen-
staanden	heeft	onze	bijzondere	aandacht.	Ook	hechten	
we	veel	waarde	aan	het	scheppen	van	voorwaarden	om	
ouderen de gelegenheid te bieden desgewenst langer 
thuis	te	blijven	wonen.	We	zetten	in	op	wonen	voor	zo-
wel	de	koop-	als	huursector.	

Bouwgrond, niet alleen grote ruimte-voor-ruimtekavels, 
moet	beschikbaar	én	betaalbaar	zijn.	Wij	willen	werken	
aan	 een	 actiever	 grondbeleid.	 Hiervoor	 kijken	we	 ook	
naar	toekomstige	ontwikkelingsmogelijkheden	zoals	Lo-
verenbeemd	fase	2	en	Maaijkant.	Wij	spannen	ons	in	om	
ruimere	bouwmogelijkheden	te	krijgen,	zonder	opgeleg-
de	contingentering	door	de	provincie	en/of	de	subregio.

Huidige	 en	 toekomstige	 aanvragen	 om	 te	 komen	 tot	
dubbelbestemming	op	recreatieparken	steunen	wij	niet.

Tot	slot:	
We	zetten	ons	in	om	in	de	komende	beleidsperiode	de	
stroomlevering in Castelré tegen Nederlandse tarieven 
te	regelen.

WONEN EN WOONOMGEVING

Met	de	aanleg	van	de	Randweg	Baarle	komen	er	moge-
lijkheden om de verkeersstructuur in Baarle te verbete-
ren in samenhang met andere ruimtelijke ontwikkelin-
gen	 en	 het	 stimuleren	 van	 de	 vrijetijdseconomie.	Met	
Baarle-Hertog willen we zo snel mogelijk overeenstem-
ming	krijgen	over	een	geactualiseerd	verkeerscirculatie-
plan.	Vervolgens	maken	we	in	samenspraak	met	de	be-
woners	definitieve	plannen	voor	de	reconstructies	van	
de	Goorweg,	Generaal	Maczeklaan/Leliestraat	en	Kapel-
straat.	Daarbij	streven	wij	ernaar	om	in	2019	te	starten	
met	de	uitvoering	van	de	plannen.

Tot het moment dat de randweg klaar is, zijn aanvullende 
maatregelen noodzakelijk om de verkeersoverlast in de 
kom	terug	te	dringen.	Hierbij	gaat	onze	voorkeur	uit	naar	
het	instellen	van	tijdvensters	voor	het	laden	en	lossen. 

VERKEERSCIRCULATIEPLAN 

Met	de	aanleg	van	de	Randweg	komen	er	in	het	centrum-
gebied van Baarle kansen voor kwaliteitsverbetering van 
de	openbare	ruimte.	Uitgangspunt	is	opwaardering	van	
de	 verblijfsfunctie	met	behoud	 van	de	 verkeersfunctie	
en	met	meer	ruimte	en	veiligheid	voor	fietsers	en	voet-
gangers.	De	plannen	voor	herinrichting	ontwikkelen	we	
in	nauw	overleg	met	Baarle-Hertog	en	in	samenspraak	
met	inwoners	en	ondernemers.	De	plannen	voeren	we	
gefaseerd	uit	en	zijn	mede	afhankelijk	van	de	financiële	
mogelijkheden.

CENTRUMPLAN

Met	de	provincie	Noord-Brabant	treden	we	opnieuw	in	
overleg om afwikkeling van het landbouwverkeer toch 
mogelijk	te	maken	via	de	Randweg	in	plaats	van	via	het	
centrumgebied.

WONEN



Stimuleren	 van	 ondernemerschap	 en	 creëren	 van	 een	
aantrekkelijk	 vestigingsklimaat	 betekent	 voor	 ons	 het	
wegnemen	van	regeldruk	voor	startups,	zzp-ers	en	mkb-	
bedrijven.	 Samenwerking	 en	 resultaat	 in	 plaats	 van	
controle	en	regelgeving.	Dit	betekent	dat	de	gemeente	
er	een	proactieve	benadering	op	na	houdt.	Samen	met	
ondernemers, de ondernemersvereniging Stichting 
Ondernemend	Baarle	en	de	Ulicotense	Vereniging	voor	
Ondernemers denkt de gemeente in kansen en denkt 
vanaf	 de	 planvorming	 mee.	 Bespreking	 van	 plannen	
en	 voorstellen	 gebeurt	 open	 en	 transparant,	 ook	 in	
de	 gemeenteraad.	 Ook	 in	 het	 buitengebied	 moeten	
meer mogelijkheden komen voor een diversiteit aan 
ondernemingen.	 Hierbij	 geldt	 als	 voorwaarde	 dat	 de	
verschillende belangen van de agrarische sector, de 
toeristisch-recreatieve	sector,	horeca,	natuur	en	milieu,	
volksgezondheid	en	welzijn	in	balans	zijn.	

ECONOMIE

Het	ruimtelijk	beleid	is	er	op	gericht	om	ruimte	te	geven	aan	nieuwe	ontwikkelingen	en	moet	de	kwaliteit	van	de	kernen	
en	het	buitengebied	van	Baarle,	Ulicoten	en	Castelré	versterken.	

Ondernemerschap	de	ruimte	bieden,	o.a.	door	flexibeler	bestemmingsplannen,	inspelen	op	de	veranderende	markt,	
economische	ontwikkelingen	en	innovatie.	Dit	in	de	geest	van	de	nieuwe	Omgevingswet	die	volgens	de	huidige	planning	
ingaat	 in	2021.	Dit	vraagt	om	een	cultuuromslag	waarbij	ontwikkelingen	bezien	worden	met	een	 ja-mits	houding	 in	
plaats	van	een	nee-tenzij.	In	dit	kader	willen	wij	vooruitlopen	en	nu	al	inspelen	op	dit	beleid.	

Nu	 de	 Toekomstvisie	 is	 vastgesteld	 willen	 wij	 zo	 snel	 mogelijk	 ook	 de	 reeds	 ingang	 gezette	 Omgevingsvisie	 in	 de	
raad	bespreken.	Verder	willen	we,	 in	samenspraak	met	de	omgeving,	voortvarend	verder	met	het	Bestemmingsplan	
Buitengebied.	 Belangrijke	 aspecten	 hierbij:	 ruimere	 mogelijkheden	 voor	 de	 vrijkomende	 agrarische	 bebouwing,	
ruimte	 voor	ontwikkelingen	 zoals	 kleinschalige	bedrijvigheid,	m.n.	 ook	 toeristische	bedrijvigheid,	wonen,	 duurzame	
ontwikkeling,	goede	landschappelijke	inpassing.	Kortom,	een	vitaal	platteland.	

We	staan	een	ruimhartig	woonbeleid	voor.	Dit	betekent	bijvoorbeeld	dat	we	voor	het	buitengebied	herbestemming	van	
agrarisch	naar	wonen	sneller	mogelijk	willen	maken.

Voor	de	agrarische	sector	dient	er	ontwikkelruimte	te	zijn	om	dit	binnen	de	wet-	en	regelgeving	mogelijk	te	maken.	
Maatwerk	zonder	extra	gemeentelijke	belemmeringen	bovenop	landelijk-	en	provinciaal	beleid.	We	streven	naar	een	
goede	balans	tussen	de	belangen	van	de	agrarische	sector,	bewoners,	natuur,	milieu	en	recreatie.

Ondernemerschap	is	essentieel	voor	de	vitaliteit	van	Baarle.	Zo	is	ook	de	tijdige	ontwikkeling	van	het	industrieterrein	
van	groot	belang.	

RUIMTELIJKE ORDENING / BUITENGEBIED

WERKEN

De	Baarlese	 enclavesituatie	 is	 uniek	 in	 de	wereld.	Het	
centrum van Baarle oefent een aantrekkingskracht 
uit	 op	 inwoners	 en	 bezoekers.	 Onlangs	 is	 een	 visie	
inclusief	 uitvoeringsprogramma	 toerisme	 en	 recreatie	
geschreven.	Wij	onderschrijven	de	visie	en	ambities	en	
resultaatgebieden	 uit	 deze	 visie.	 De	 parels	 van	 Baarle	
zijn onze enclaves, het militair erfgoed (Dodendraad), 
het	 Bels	 Lijntje	 en	 het	 stroomgebied	 van	 ’t	 Merkske.	
Samen	met	onze	 lokale	partners,	de	gemeente	Baarle-
Hertog,	regionale	en	provinciale	toeristische	organisaties	
aan beide zijden van de grens en de regionale 
samenwerkingsverbanden willen we keuzes maken 
in	 het	 uitvoeringsprogramma.	 Baarle-Hertog-Nassau 
verdient	met	zijn	unieke	enclavesituatie	erkenning	op	
de	werelderfgoedlijst	van	Unesco.	

TOERISME

 VAN ONTWIKKELINGEN 
 EN VRAAGSTUKKEN
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Sport	en	bewegen	stimuleren	is	belangrijk.	Sporten	en	bewegen	bevordert	de	gezondheid	en	sport	verbroedert.	De	
komende	periode	gaan	we	daarom	werken	aan	een	samenhangend	en	consistent	sportbeleid	voor	de	gemeente	Baar-
le-Nassau.	Samen	met	de	sportverenigingen	en	andere	belanghebbenden	in	onze	gemeente	willen	we	hieraan	snel	
invulling	geven.	Een	sportbeleid	met	speciale	aandacht	voor	de	toekomst	van	het	sportpark	De	Bremer	in	Ulicoten	en	
het	op	korte	termijn	realiseren	van	een	hockeyveld	voor	HC	Baarle.	In	dit	beleid	leggen	we	ook	duidelijk	de	relatie	naar	
het	sociaal	domein.	Sport	en	bewegen	voor	iedereen	dus!	Belangrijk	tot	slot	is	om	prioriteiten	te	stellen	in	de	uitvoe-
ring	van	de	ambities.	

SPORT

LEVEN

We	stoppen	met	het	project	afvaltransitie,	zoals	dat	in	gang	gezet	is	door	het	vorige	college.	De	nadelige	juridische	
en	financiële	consequenties	proberen	we	zoveel	mogelijk	te	beperken.	Vervolgens	brengen	we	alternatieven	in	kaart,	
waarbij	we	ook	bekijken	in	hoeverre	samenwerking	met	de	gemeente	Baarle-Hertog	mogelijk	is.	Breed	draagvlak	in	de	
samenleving	is	een	absolute	voorwaarde	bij	de	uiteindelijke	keuze	voor	een	alternatief	voor	de	afvalinzameling.

AFVALINZAMELING

We	zetten	in	op	verduurzaming	van	de	gemeente,	willen	bewustwording	stimuleren	en	ondersteunen	initiatieven	die	een	
bijdrage	aan	de	benodigde	energietransitie	leveren.	Duurzaam	ondernemerschap	krijgt	onze	bijzondere	aandacht.	Bij	
alle	te	nemen	besluiten	is	aandacht	voor	duurzaamheid.	Duurzaamheid	is	uitgangspunt	van	handelen,	denk	bijvoorbeeld	
aan	het	stimuleren	van	energieneutraal	bouwen	van	nieuwe	woningen	of	bedrijfspanden.

DUURZAAMHEID

Als	gemeente	moeten	we	er	zijn	voor	al	onze	inwoners.	Ondersteuning	en	zorg	en	welzijn	organiseren	we	in	de	gemeente	
Baarle-Nassau	 dicht	 bij	 de	mensen.	 Dit	 blijft	 van	 cruciaal	 belang	 voor	 zowel	 jeugdhulp	 als	 zorg	 voor	 volwassenen	
en	ouderen.	Goede	monitoring	 van	beleid	 en	tijdige	 signalering	 van	 veranderingen	die	 op	ons	 afkomen	 zijn	 hierbij	
essentieel.	De	adviesraad	Sociaal	Domein	kan	hierin	een	belangrijke	rol	vervullen.	We	laten	ruimte	voor	voortschrijdende	
inzichten	en	toekomstige	ontwikkelingen.	Mantelzorgers	en	vrijwilligersorganisaties	verdienen	ondersteuning,	adviezen	
en	begeleiding	van	de	gemeente	om	hun	belangrijke	 rol	 voort	 te	kunnen	zetten.	We	willen	 samen	met	 innovatieve	
partners	kijken	naar	blijvende	oplossingen	en	daar	waar	mogelijk	verbindingen	realiseren.	Met	de	juiste	partners	willen	
we	ook	investeren	in	preventie	want,	voor	de	hand	liggend	maar	daarom	niet	minder	waar,	voorkomen	blijft	nog	altijd	
beter	dan	genezen.	

SOCIAAL DOMEIN

Cultuur	brengt	mensen	samen,	verbindt	mensen	en	levert	een	positieve	bijdrage	aan	onze	gemeenschap.	Samen	met	
de gemeente Baarle-Hertog, culturele instellingen en verenigingen, inwoners en bedrijfsleven willen we komen tot 
een	nieuwe,	toekomstgerichte	visie	op	cultuur	en	evenementen	vanuit	zowel	maatschappelijk	(welzijn,	verbindend)	als	
economisch	 (werkgelegenheid,	place	branding)	perspectief.	Het	karakter	van	 toonaangevende	gebouwen	en	andere	
beeldbepalende	elementen	in	de	gemeente	moet	behouden	blijven.	Welke	dit	zijn,	willen	we	samen	met	onder	andere	
de	gemeente	Baarle-Hertog	in	kaart	brengen.	

CULTUUR



We	kiezen	bewust	voor	bestuurlijke	zelfstandigheid.	Een	open	en	transparante	manier	van	besturen	is	de	basis	van	ons	
handelen.	Tijdig	en	helder	communiceren,	maakt	daar	onderdeel	van	uit.	Concreet	betekent	dit	dat	het	nieuwe	college	
en	de	gemeenteraad	nog	dit	jaar	presenteren	hoe	ze	dit	willen	waarmaken.

Samenwerken	met	 inwoners,	 ondernemers,	 verenigingen	 of	 maatschappelijke	 organisaties	 is	 ons	 uitgangspunt	 om	
beleid	en	plannen	 te	maken.	We	hechten	belang	aan	de	eigenheid	van	de	kernen	Baarle,	Ulicoten	en	Castelré.	We	
stellen	daarom	per	kern	een	uitvoeringsagenda	op.	Zo	 is	bijvoorbeeld	de	Dorpsraad	Ulicoten	voor	ons	een	 logische	
gesprekspartner	over	de	toekomst	van	en	ontwikkelingen	in	Ulicoten.	

We sluiten zoveel mogelijk aan bij betekenisvolle bestaande of eventuele nieuwe samenwerkingsverbanden en 
initiatieven,	zowel	aan	Nederlandse	als	Belgische	zijde.	We	gaan	uit	van	onze	eigen	identiteit,	vraagstukken	en	agenda	
om	deze	samenwerking	in	te	vullen.

BESTUREN EN 
SAMENWERKEN

Het	beeldbepalende	deel	van	het	huidige	Cultureel	Centrum	willen	
we	behouden.	 In	overleg	met	de	gemeente	Baarle-Hertog	en	het	
bestuur	van	de	stichting	Cultureel	Centrum	kijken	we	of	de	functies	
die	het	Cultureel	Centrum	Baarle	vervult,	gaan	plaatsvinden	vanuit	
het huidige gebouw of vanuit een nieuw te bouwen cultureel cen-
trum.	

Onze	 inzet	 is	 om	 het	 Cultureel	 Centrum	Baarle	 het	 ontmoetings-
centrum van Baarle te laten zijn voor het verenigingsleven en voor 
sociale-	en	culturele	instellingen.	Een	Cultureel	Centrum	Baarle met 
letterlijk	en	figuurlijk	een	open	karakter.	Ook	lijkt	het	ons	niet	meer	
dan	vanzelfsprekend	dat	onze	unieke	grenssituatie	beleefbaar	is	in	
het	vernieuwde	culturele	centrum.

CULTUREEL CENTRUM BAARLE (CCB)

Wij	willen	een	consequent	handhavingsbeleid	
voeren	waarbij	doeltreffend	wordt	opgetreden	
tegen	misstanden	op	het	gebied	van	verleen-
de vergunningen en milieuzaken zoals illegale  
lozingen	en	ondermijnende	criminaliteit.	

HANDHAVING

Wij gaan ecologisch bermbeheer gefaseerd 
invoeren.	Beleid	voor	een	bij-vriendelijke	ge-
meente	willen	we	voortzetten.	De	kwaliteits- 
impuls	groen	in	de	openbare	ruimte	zetten	we	
voort.	Wij	willen	het	hier	niet	bij	houden.	

Ook in het buitengebied streven we een kwa-
liteitsimpuls	na.

NATUUR



Voor	de	coalitiepartijen	BAARLE!	en	Keerpunt	‘98	komt	Baarle-Nassau	als	bestuurlijk	zelfstandige	gemeente	op	de	eerste	
plaats.	Voorwaarde	voor	het	optimaal	kunnen	functioneren	van	onze	gemeente	is	een	goede	samenwerking	met	Baarle- 
Hertog.	De	ambtelijke	fusie	en	de	ontwikkeling	daarvan	mag	de	samenwerking	met	Baarle-Hertog	en	als	stip	aan	de	
horizon,	de	vorming	van	de	“Europese	Gemeente	Baarle-Nassau-Hertog”,	niet	in	de	weg	staan.	

Bij	het	tot	stand	komen	van	de	ambtelijke	fusie	in	2014	is	behoud	van	de	bestuurlijke	zelfstandigheid	het	uitgangspunt	
geweest	bij	alle	betrokken	partijen.	Aan	dit	uitgangspunt	is	dan	ook	niet	te	tornen.

Gemeentelijke	herindeling	is	voor	Baarle-Nassau	absoluut	ongewenst.	Dit	blijven	wij	ook	helder	uitdragen	richting	de	
andere	twee	partners	in	de	ABG-organisatie.	De	bestuurlijke	zelfstandigheid	is	voor	Baarle-Nassau	een	harde	rand-
voorwaarde	voor	een	verdere	constructieve	samenwerking.

Concreet betekent dit: 

»  Baarle-Nassau stelt zich binnen het bestuur van de ABG- 
organisatie	op	als	een	gelijkwaardige	zelfstandige	part-
ner.	

»  Het	beleid	moet	de	behoefte	van	onze	eigen	gemeen-
te	volgen.	Harmonisatie	van	beleid	en	tarieven	moet	
alleen	plaatsvinden	als	dat	dienstbaar	is	aan	Baarle- 
Nassau	en	zijn	inwoners.

  
»  De	kostenverdeelsleutel	moet	herzien	worden.	Inzet	

is de kosten te verdelen naar rato van het aantal in-
woners, al dan niet met een basisbedrag voor elke 
gemeente.

»  De	 startinvestering	 voor	 de	 ABG-organisatie	 moet	
op	termijn	worden	terugverdiend.	

»  De	dubbelfunctie	directeur	van	de	ABG-organisatie	
en gemeentesecretaris van een van de deelnemen-
de	gemeenten,	vinden	wij	niet	gewenst.	

 

»  De ambtelijke fusie is aangegaan met het doel om 
tot	 een	 verbeterde	 dienstverlening	 te	 komen.	 De	
ABG-organisatie	zal	dit	ook	waar	moeten	maken	met	
resultaatafspraken.	 Zonder	 verbeterde	dienstverle-
ning en kwaliteitsverbetering in de beleidsontwikke-
ling	vervalt	de	reden	voor	de	ambtelijke	fusie.	

»  Het gemeentehuis en de dienstverlening moeten ge-
handhaafd	blijven	in	Baarle-Nassau.	

»  Wij willen een meewerkend gemeentebestuur zijn, 
daarbij hoort ook een meewerkende ambtelijke ABG- 
organisatie.

»  De	communicatie	naar	inwoners	en	bedrijven	moet	
beter, vergunningverlening moet beter en sneller en 
voor	balie-producten	kan	men	in	het	gemeentehuis	
terecht,	ook	zonder	afspraak.	

DE ABG-ORGANISATIE / DIENSTVERLENING

Een goede samenwerking tussen Baarle-Nassau en 
Baarle-Hertog is een absolute voorwaarde voor de be-
stuurskracht	van	de	beide	gemeenten.	Wij	willen	de	be-
stuurlijke samenwerking verder verstevigen en uitbou-
wen.	Hierbij	beschouwen	we	de	gemeente	Baarle-Hertog	
als	gelijkwaardige	partner,	zowel	ambtelijk	als	bestuurlijk.	
Deze	samenwerking	is	wat	ons	betreft	zo	breed	mogelijk,	
in	 open	 overleg	 en	 onderling	 vertrouwen.	Dit	 betekent	
bijvoorbeeld dat we beleid in een zo vroeg mogelijk stadi-
um	afstemmen.	Op	korte	termijn	willen	we	overeenstem-
ming	bereiken	over	 het	Verkeerscirculatieplan,	 30	 km	 /	
50	km	zones,	Centrumplan	en	Cultureel	Centrum	Baarle.	
Ook	willen	we	opnieuw	onderzoeken	of	een	gezamenlijke	
huisvuilinzameling	mogelijk	is.

Voor een verdere formalisering van de samenwerking 
met Baarle-Hertog en voor de uitstraling naar buiten is 
het	van	belang	overeenstemming	te	krijgen	over	een	pas-
sende	 grensoverschrijdende	 juridische	 entiteit.	 Zo	 kun-
nen	we	onze	unieke	enclavesituatie	vanuit	toeristisch-re-
creatief	 perspectief	 en	 vanuit	 bestuurlijk	 perspectief	
maximaal	benutten	en	een	internationaal	voorbeeld	zijn	
voor	de	bestuurlijk	Belgisch-Nederlandse	samenwerking.	

SAMENWERKING MET BAARLE-HERTOG 

Ook	op	het	gebied	van	veiligheid	willen	we	de	samen-
werking	 met	 Baarle-Hertog	 optimaliseren.	 Dit	 betreft	
met	name	de	samenwerking	op	het	gebied	van	verkeers-
veiligheid, criminaliteitsbestrijding, crisisbeheersing/
rampenbestrijding,	 realisatie	 gezamenlijke	 Risicokaart	
en	brandweerzorg.	

VEILIGHEID
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Baarle-Nassau	 is	 een	 financieel	 gezonde	 gemeente,	 dit	 willen	 we	 zo	 houden!	We	 blijven	 kritisch	 kijken	 naar	 onze	
uitgaven.	Uitgangspunt	 voor	het	financieel	 beleid	 is	 dat	we	de	 lastendruk	 voor	onze	 inwoners	en	bedrijven	 zo	 veel	
mogelijk	willen	beperken.	Dit	betekent	dat	we	terughoudend	zullen	zijn	met	nieuw	beleid	bovenop	de	opgaven	die	al	
gesteld	zijn	in	dit	coalitie-akkoord.	Voor	het	sociaal	domein	is	de	doelstelling	om	het	te	doen	met	de	middelen	die	we	
van	het	Rijk	ontvangen	voor	de	gedecentraliseerde	taken.	

In	deze	raadsperiode	willen	we	onderzoeken	of	er	in	verband	met	de	grensoverschrijdende	samenwerking,	mogelijkhe-
den	zijn	om	extra	Europese	subsidies	aan	te	boren.	De	kostendekkendheid	van	de	bouwleges	willen	we	tegen	het	licht	
houden;	als	blijkt	dat	deze	boven	de	100%	ligt	voeren	we	een	tariefsverlaging	door.	De	hondenbelasting	willen	we	met	
ingang	van	2019	afschaffen.

FINANCIËN / BELASTINGEN / 
HEFFINGEN
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COLOFON

Dit	 coalitie-akkoord	 is	 het	 resultaat	 van	besprekingen	 tussen	BAARLE!	 en	Keerpunt	 ’98	
en	geeft	aan	wat	we	in	de	periode	2018-2022	willen	bereiken	voor	de	gemeente	Baarle-
Nassau.	Het	is	ook	een	uitnodiging	aan	alle	inwoners	om	mee	te	bouwen	aan	de	toekomst	
van	onze	gemeente.	

Meer weten of mee bouwen?
Zoek	ons	gerust	op	of	neem	contact	met	ons	op	via	de	gemeente:
14	013	|	+31	(0)	13	5075200	|	info@baarle-nassau.nl
www.baarle-nassau.nl

Vormgeving:
BLOCC	creatieve	communicatie.

Fotografie:
BLOCC	creatieve	communicatie,	Erwin	Goossens,	gemeentelijk	archief	Baarle-Nassau.
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