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
13 augustus 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.

Onderwerp
Ontwerp bestemmingsplan Raadhuisstraat
151-19 in Alphen
Er is een bouwplan voor het perceel op de hoek
van de Raadhuisstraat en Van Leuvenlaan in
Alphen. Het bouwplan bestaat uit 10
appartementen en twee commerciële ruimtes
van samen 250 m2. Op het voorontwerp zijn
geen zienswijzen binnengekomen. Met het
collegebesluit wordt het ontwerp
bestemmingsplan ter inzage gelegd. Tijdens een
periode van zes weken kan iedereen
een zienswijze indienen op het ontwerp
bestemmingsplan.
Stand van zaken plaatsen laadpalen in de
gemeente Alphen-Chaam
Twee inwoners van de gemeente AlphenChaam deden een aanvraag voor een openbare
laadpaal. Een parkeervak dat bij een laadpaal
hoort, mag alleen gebruikt worden door
elektrische auto’s die
worden opgeladen. Daarom moet er een
verkeersbesluit worden genomen. Er is door
de gemeente een ontwerp
verkeersbesluit gepubliceerd van twee
laadpalen:
- een laadpaal aan de Withagen in Chaam
- een laadpaal aan het Smitshof in Galder
Op beide ontwerp verkeersbesluiten is een
zienswijze ingediend. Ook vroeg de gemeente
zelf een laadpaal aan voor het Willibrordplein in
Alphen. Hiervoor wordt een verkeersbesluit
gepubliceerd.

Besluit
1. In te stemmen met de terinzagelegging van
het ontwerpbestemmingsplan
'Raadhuisstraat 15-19 te Alphen' voor een
periode van zes weken;
2. In te stemmen dat er geen exploitatieplan
nodig is, omdat het wettelijke
kostenverhaal anderszins is verzekerd door
middel van de afgesloten anterieure
overeenkomst;

Akkoord gaan met voorgestelde locaties ten
aanzien van plaatsen laadpalen Willibrordplein
Alphen, de Leeuwerik Galder en
Withagen/Elsakkerpad te Chaam

