
Officiële Bekendmakingen - week 03 / 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
3 januari 2023, Dorpsstraat 24, 4861 AC 
(23ZK00029)
isoleren zij- en achterkant woning en plaatsen extra 
zonnepanelen
10 januari 2023, Goedentijd 27, 5131 AR 
(23ZK00047)
slopen oude stal (Slopen op grond van ruimtelijke 
regels)

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.

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
12 januari 2023, Stationstraat 11, 5131 BL 
(22ZK01268)
verbouwen bijgebouw

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. 
Voor het inzien van de stukken stuurt u een e-mail: 
info@alphen-chaam.nl.  Lukt het niet te e-mailen? 
Bel dan tijdens openingstijden met ons Klant Con-
tact Centrum op 14 013.

Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Besluit verzonden op 5 januari 2023, STTA in de 
Schuur/ Micropulling Indoor Trekkertrek op zater-
dag 21 januari 2023 van 17.00 uur tot 23.59 uur en 
op zondag 22 januari 2023 van 00.00 uur tot 02.00 
uur, Terover 23A te Alphen (416528)
Besluit verzonden op 5 januari 2023, Tent met car-
navalsmuziek voor toeschouwers van de carna-
valsoptocht in Alphen op dinsdag 21 februari 2023 
van 13.00 uur tot 22.00 uur, Raadhuisstraat/Kerk-
plein te Alphen (419989)

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. 

Attendering bekendmaking 
ontwerpbestemmingsplan Gilzeweg 
ongenummerd naast Vianenstraat  2, Chaam
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alphen-Chaam maken bekend dat van 17 januari 
2023 tot en met 27 februari 2023 ter inzage ligt:
- Het ontwerpbestemmingsplan Gilzeweg onge-

nummerd naast Vianenstraat 2, Chaam

De officiële bekendmaking is op 16 januari 2023  
gepubliceerd. Voor nadere informatie verwijzen wij 
u naar www.officielebekendmakingen.nl.

Attendering bekendmaking ontwerp 
bestemmingsplan Strijbeekseweg 51 in Strijbeek
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alphen-Chaam hebben besloten om het ontwerp 
van het bestemmingsplan ‘Strijbeekseweg 51’ in 
Strijbeek ter inzage te leggen. Dit besluit is op 13 ja-
nuari 2023 gepubliceerd op www.officielebekend-
makingen.nl. Iedereen krijgt van 13 januari 2023 tot 
en met 23 februari 2023 de mogelijkheid om een 
zienswijze in te dienen. 

U kunt het plan ook bekijken op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer is 
NL.IMRO.1723.BPStrijbeeksewg51-ON01. Als u het 
bestemmingsplan wilt inzien maakt u een afspraak 
met de gemeente. U kunt online een afspraak ma-
ken via www.alphen-chaam.nl of door te bellen 
naar ons algemene nummer 14 013. Voor nadere 
informatie verwijzen wij u naar de gemeentelijke 
website, www.alphen-chaam.nl. 

• Wilt u 9 februari Gast van de Raad 
zijn?

Bent u nieuwsgierig naar wat raadsleden doen en 
hoe de gemeenteraad werkt? Meld u dan aan als 
‘Gast van de Raad’ voor de raadsvergadering van  
9 februari. De burgemeester en de fractievoorzitters 

ontvangen u om 18.30 uur bij het SKAC-gebouw in 
Chaam aan de Gilzeweg 12. Daar zijn de raadsver-
gaderingen. Zij vertellen u over het verloop van de 
vergadering en de agendapunten van die avond. De 
vergadering begint om 19.30 uur. U neemt plaats 
op de publieke tribune. Na afloop kunt u een praat-
je maken met de raadsleden.

Aanmelden
Neem contact op met de griffie via 
griffier@alphen-Chaam.nl. Ook buiten ‘Gast van 
de raad’ om bent u welkom om een raadsvergade-
ring bij te wonen. De raadsvergaderingen zijn live 
te volgen via https://vimeo.com/event/99805. U 
kunt dan meekijken vanaf uw computer, tablet of 
telefoon. 

• Onderzoek naar 
elektrische 
deelauto’s

Zou jij een elektrische 
auto willen delen met 
andere bewoners? Dit 
onderzoekt OnzeAuto in 
samenwerking met de ge-
meente. Hoe meer bewo-
ners de peiling invullen, hoe groter de kans is dat er 
deelauto’s komen. Meedoen is simpel. 
Scan de QR-code of kijk op www.onzeauto.com/ 
samenslimrijden/gemeente-alpen-chaam en vul de 
peiling in. OnzeAuto plaatst een deelauto als er on-
geveer tien deelnemers in een buurt zijn. U vergroot 
de kans op een deelauto als u de peiling invult. 

Kijk voor meer informatie op www.alphen-chaam.nl 
of www.samenslimrijden@onzeauto.com. Vragen? 
Bel gerust naar Bram Veldhuis op 06 – 53 23 81 23.

• U kent de dader,  
maar de dader kent u ook?  
Meld Misdaad Anoniem 

We merken dat mensen het soms moeilijk vinden 
om verdachte of criminele activiteiten te mel-
den. Bijvoorbeeld omdat mensen bang zijn voor 
de gevolgen of de dader goed kennen. Daarom is 
er Meld Misdaad Anoniem. We kunnen misdaad 
niet alleen tegengaan. U bent de ogen en oren in 
onze gemeente. Ervaart u drugsoverlast, zijn er 
verdachte situaties in uw buurt? Denkt u dat er iets 
niet in orde is? Bel de politie op 0900-8844 of Meld 
Misdaad Anoniem op 0800-7000. Meer informatie 
vindt u op www.meldmisdaadanoniem. Bij Meld 
Misdaad Anoniem blijft u altijd anoniem.

Samen zorgen we voor een veilige gemeente!

• Voordelig fruitbomen kopen?  
Doe mee met de fruitbomenactie!

Woont u in onze gemeente? Dan kunt u meedoen 
met de fruitbomenactie. Dit is een gezamenlijke 
actie van de Fruitboogerd en gemeente Alphen-
Chaam. U kunt voordelig fruitbomen en fruitstrui-
ken kopen voor uw tuin. De gemeente stelt hiervoor 
een budget beschikbaar en betaalt de helft van de 
aanschafkosten. Wees er wel snel bij, want op=op.

Hoe werkt het?
Op www.defruitboogerd.com kunt u fruitbomen en 
-struiken bestellen zolang de voorraad strekt. U 
kunt uw bestelling afhalen bij De Fruitboogerd aan 
de Hoogstraat 7 in Gilze. Dat kan op vrijdag 10 en 
zaterdag 11 maart tussen 13.00 uur en 16.00 uur. 

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

• Supporter worden van Cittaslow? 
Kijk op www.alphen-chaam.nl 
en vul het digitale formulier in. 

Er zijn géén kosten aan verbonden.


