
Officiële Bekendmakingen - week 02 / 2023

Informatiebulletin
voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC

MEER INFO:  ALPHEN-CHAAM.NL/DUURZAAMHEID

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?
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Groene daken

Waterpasserende of waterdoorlatende verharding 

Tegel eruit, groen erin

Waterreservoir

Infiltratie en afkoppelen van regenwater vanaf daken 
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• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
27 december 2022, Terover 23, 5131 RA 
(23ZK00005)
realiseren pre-mantelzorgwoning
28 december 2022, Meerleseweg 27, 4861 NA 
(23ZK00025)
beperkte milieutoets
2 januari 2023, Valkenburgseweg 4, 4858 RD 
(23ZK00028)
realiseren zwembad met overkapping

De gemeente neemt eerst een besluit over de inge-
komen aanvraag, dit besluit wordt gepubliceerd. 
Pas daarna kunt u een bezwaar of zienswijzen instu-
ren. Wilt u meer weten over deze aanvraag? 
Neem dan contact op met het klantcontactcentrum 
van onze gemeente, telefoon 14 013.

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 
verlengd
2 januari 2023, Markweg 17, 4856 AC (22ZK01288)
bouwen woning en bijgebouw

Volledige meldingen 
2 januari 2023, Zandstraat 21, 5131 AB 
(23ZK00003)
saneren asbest
4 januari 2023, Notselseweg 1, 4856 AH 
(23ZK00024)
verwijderen asbest
4 januari 2023, Legstraat 1 B, 4861 RK 
(23ZK00027)
verwijderen asbestplaten

Ingekomen aanvragen vergunningen APV en 
bijzondere wetten
ANWB Streetwise (Willibrordusschool) op 25 mei 
2023 van 08:30 tot 12:00 in Alphen van Gaveren-
laan 10A.
Classique d’Alphen op 26 februari 2023 van 10:00 
tot 12:30 rondom ’t Zand in Alphen.

Verleende vergunningen APV en bijzondere 
wetten
Besluit verzonden op 4 januari, plaatsen van Bouw-
keet + Steiger op 1 maart 2023 tot 1 mei 2023 Rem-
ijsenhof 18, 5131 AZ, Alphen (1001417)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit 
besluit, binnen 6 weken na de datum van verzen-
ding van het besluit. 

• Gemeentebalie Galder stopt  
per 1 februari 2023

Inwoners van Galder konden op de 1e dinsdag in de 
maand naar MFA De Leeuwerik voor balieproducten 
zoals het aanvragen van reisdocumenten en rijbe-
wijzen. Deze dienstverlening stopt vanaf 1 februari.

Strengere veiligheidseisen
Het afgelopen jaar zijn de veiligheidseisen voor het 

tegenhouden van fraude bij identiteitsdocumenten 
strenger geworden. Dit om de persoonsgegevens 
van burgers te beschermen. Dit betekent dat wij 
in De Leeuwerik in Galder onze diensten niet meer 
kunnen leveren. Deze eisen zijn onder andere:
• Een beveiligde en veilige werkomgeving;
• Beveiligd transport van de documenten naar de 

locatie en terug naar de beveiligde locatie;
• Alarmering en technische ondersteuning;

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
daarom besloten onze diensten in De Leeuwerik in 
Galder per 1 februari te stoppen.

Brief aan inwoners
Inwoners van Galder, Strijbeek, Bavel AC en Ulven-
hout AC ontvangen hierover een brief. 
In deze brief staan andere mogelijkheden om ge-
meentezaken te regelen. Zo kunnen inwoners 
online verschillende zaken regelen. Heeft u nog 
vragen? Bel gerust met ons team van het Klantcon-
tactcentrum op 14 013.

• Organiseert u een evenement? 
Vraag op tijd de vergunning aan!

Het jaar is net begonnen. Een nieuw jaar waarin er 
weer veel leuke evenementen worden georgani-
seerd. Elke dag krijgen we meldingen en aanvragen 
voor vergunningen. Daar zijn wij als gemeente ui-
teraard ontzettend blij mee!

Op tijd aanvragen
Als u een evenementenvergunning heeft aange-
vraagd, gaan we aan de slag. We kijken of de aan-
vraag compleet is. We vragen ook aan verschillen-
de organisaties advies zoals de politie, brandweer 
en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in 
de Regio (GHOR).
Dat kost tijd. Daarom moet u de vergunning mini-
maal 14 weken voor de datum van het evenement 
aanvragen. Vanaf 1 januari 2023 ‘moeten’ we ons 
precies aan de periodes en tijden houden. Vraagt 
u de vergunning te laat aan? Dit kan betekenen dat 
uw evenement niet door kan gaan.

Informatie
Op www.alphen-chaam.nl/evenementenvergunning
leest u wat nodig is voor de aanvraag van een eve-
nementenvergunning. U kunt een evenementenver-
gunning online aanvragen of via e-mail of op pa-
pier. Komt u er niet uit? De collga’s van de afdeling 
Algemene Plaatselijke Verordening helpen u graag. 
U kunt hen bereiken via mail apv@abg.nl of telefo-
nisch via ons Klantcontactcentrum op 14 013.

• Kijk voor meer informatie op www.alphen-chaam.nl

• Goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst

De laatste keer was er een nieuwjaarsbijeenkomst 
in 2020. En nu gelukkig weer. Deze keer was de 
bijeenkomst in C.C. Den Heuvel in Alphen. 

Waarnemend burgemeester Brenninkmeijer gaf in 
zijn toespraak aan onder de indruk te zijn van de 
vitaliteit en de gemeenschapszin van en tussen de 
dorpskernen. ‘Ongelooflijk hoeveel evenementen 
er in onze dorpen door vele vrijwilligers worden ge-
organiseerd op sportief, maatschappelijk en cultu-
reel terrein’. 
Zijn taak als waarnemer zit erop; op 11 januari werd 
Lieke Schuitmaker geïnstalleerd als burgemeester 
van Alphen-Chaam.

Kampioenen
Voor hun bijzondere (sport)prestaties ontvingen 
kampioenen een oorkonde: Renate en Laura Roling 
uit Alphen, Pien en Geertje de Jong uit Chaam, Pem 
Hoefmans uit Alphen, Jop van den Biggelaar uit 
Galder, Britt Smulders uit Alphen en Twirlinggroep: 
Fleur, Noora, Ylva (uit Alphen) en Eline (uit Baarle-
Nassau). Fien van den Biggelaar uit Galder en Roos 
Seegers uit Alphen kregen zelfs een Penning van 
Verdienste van Wethouder Frank van Raak! Fien 
was vorig jaar Nederlands Kampioen moutainbi-
ken. Roos werd op verschillende onderdelen We-
reldkampioen Eenwieleren.


