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
18 januari 2019 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.

18 januari 2019
Onderwerp

Besluit

Raadvoorstel Alphensebaan 1, Chaam
Het college van B&W stemde op 12 december in
met de vestiging van een postorderbedrijf aan de
Alphensebaan 1 in Chaam. Op 21 december 2018
heeft initiatiefnemer een
omgevingsvergunningaanvraag met concept
ruimtelijke onderbouwing ingediend voor afwijking
van het bestemmingsplan (tevens een aanvraag
uitritvergunning). Alvorens we de ontwerpomgevingsvergunning kunnen vrijgeven voor
terinzagelegging is een Verklaring van geen
bedenkingen nodig van de gemeenteraad.
Vaststelling stedenbouwkundig plan De
Heerebeemd fase 2 en Den Brabanders fase 4 en 5
te Chaam
De gronden in het plangebied De Heerebeemd fase
2, Den Brabander fase 4 en fase 5 zijn in eigendom
bij verschillende partijen. De gemeente heeft het
voortouw genomen om te komen tot één integraal
stedenbouwkundig plan. Daarbij zijn ook
omwonenden van het plangebied betrokken. Op 18
december 2018 heeft een inloopavond voor
geïnteresseerden plaatsgevonden. Het proces heeft
geleid tot een stedenbouwkundig model dat nu ter
vaststelling aan het college van B&W wordt
aangeboden.

De raad voor te stellen een verklaring van geen
bedenkingen af te geven voor afwijking van het
bestemmingsplan voor het perceel Alphensebaan 1 in
Chaam, conform art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo.

1. Het stedenbouwkundigplan De Heerebeemd fase 2
en Den Brabander fase 4 en 5 (model Y aangepast)
vaststellen;
2. Op basis hiervan een bestemmingsplan op gaan
stellen voor het gehele plangebied, mits ook met de
eigenaar van Den Brabander fase 5 een
principeakkoord kan worden bereikt;
3. Met de eigenaren in het plangebied anterieure
overeenkomsten af te sluiten, over o.a. het wettelijke
kostenverhaal, planschade, woningbouwplanning.

Aanvullende subsidie 2018 Galderse Kermis
Het college van B&W is gevraagd om aanvullende
subsidie van € 1.200 te verlenen voor 2018. Op deze
manier is het negatieve jaarresultaat aangevuld tot
€ 0. De stichting had veel eenmalige extra kosten
omdat ze de kermis dit jaar voor het eerst in deze
vorm hebben georganiseerd.
Subsidieverzoek streektheater
Het college van B&W is gevraagd om subsidie voor
het organiseren van een gratis toegankelijke
toneelvoorstelling op 20 januari 2019 in het
streektheater Den Heuvel.

Stichting Galderse kermis voor 2018 een aanvullende
subsidie van € 1.450 te verlenen zodat hun negatieve
jaarresultaat is aangevuld tot € 0

Stichting Den Heuvel een subsidie van
€ 510 te verlenen voor het organiseren van een gratis
toegankelijke toneelvoorstelling in het streektheater
Den Heuvel.

