Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam vergadert iedere week,
meestal op dinsdag. In deze 'B&W-belicht' informeren wij u over alle openbare besluiten van
8 mei 2018 en geven we er een korte toelichting op. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn
samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een beknopt beeld
van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. Voor vragen kunt u terecht bij het cluster
Communicatie 088-3821117.

8 mei 2018
Onderwerp

Besluit

Voorontwerpbestemmingsplan Hofstade 1 in
1. Het voorontwerpbestemmingsplan Hofstade
Alphen.
1 in Alphen vrijgeven om ter inzage te leggen.
2. Instemmen met de informatie aan de raad.
Het college van B&W verleent in principe
medewerking aan het bouwen van een
appartementencomplex met commerciële ruimte
aan de Hofstade 1 in Alphen en legt het plan ter
inzage.
Ontwerpbegroting 2019 en jaarrekening 2017
1. Akkoord gaan met het raadsvoorstel over de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
jaarstukken van de Omgevingsdienst Midden(OMBW).
en West-Brabant (OMWB).
Het college van B&W dient zienswijzen in tegen de
2. Als de gemeenteraad akkoord is, namens de
ontwerpbegroting 2019 van de OMWB. Het college
raad een zienswijze tegen de begroting
neemt de jaarrekening 2017 voor kennisgeving aan,
indienen en opmerkingen geven ter
maar heeft nog wel opmerkingen voor verbetering.
verbetering van de jaarrekening.
Kalite Doner, Looiersweg 6 in Alphen.
Vier lasten onder dwangsom opleggen aan Kalite
Het bedrijf Kalite Doner in Chaam voldoet niet aan Doner BV, Looiersweg 6 in Alphen:
diverse wettelijke eisen. Het college van B&W legt
1. een melding Activiteitenbesluit indienen
vier lasten onder dwangsom op, om het bedrijf te
(dwangsom €500 per week, max. €2.500
dwingen alsnog aan de eisen te voldoen.
totaal);
2. aantonen dat de vetafscheider en slibvangput
worden geleegd en gereinigd conform NENnormen (dwangsom €500 per week, max.
€2.500 totaal);
3. een keuringsrapport voor de stookinstallatie
overleggen of aantonen dat de installatie niet
gekeurd hoeft te worden (dwangsom €250
per week, max. €1.250 totaal);
4. aantonen welke en hoeveel koudemiddelen
worden gebruikt in de koelinstallaties en de
installaties voorzien van kenplaten
(dwangsom €250 per week, max. €1.250
totaal).

Voornemen van Arriva om drie bushaltes aan de
Niet akkoord gaan met het plan van Arriva om drie
Bredaseweg in Chaam op te heffen.
bushaltes aan de Bredaseweg te laten vervallen.
Eind 2018 begin 2019 reconstrueert de provincie
De provincie informeren over onze reactie.
Noord-Brabant de N639 (van de A58 door Chaam
tot aan Baarle-Nassau). Busmaatschappij Arriva wil
(in combinatie met deze werkzaamheden) drie
bushaltes aan de Bredaseweg laten vervallen. Het
gaat om de bushaltes bij huisnummers 60, 74 en 83.
Het college van B&W gaat niet akkoord met dit
plan, omdat het ten koste gaat van het
voorzieningenniveau en de leefbaarheid in Chaam.
Bijzondere aandacht vragen ook de mobiliteit van
senioren en de relatie met evenementen in Chaam

