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
22 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.

22 januari 2019
Onderwerp

Besluit

Verlengen Hemelstraat met ongeveer 30 meter
asfaltverharding
De gemeente gaf al toestemming om de
Hemelstraat te verlengen. Het gaat om een
verharding met klinkerstenen voor een bedrag van
€ 5.000. De funderingsconstructie wordt door de
eigenaar van de zorgboerderij gemaakt en betaald.
De eigenaar wil graag een asfaltconstructie voor de
verlenging van de weg. Hij heeft hiervoor bij een
aannemer uit Molenschot een prijs opgevraagd.
Deze prijsopgave is bijna hetzelfde als het bedrag
van de gemeente-aannemer van het
asfaltonderhoud. De eigenaar van de zorgboerderij
betaalt het bedrag dat boven de € 5.000 is.
Principeverzoek Schellestraat 9 in Alphen
In maart 2018 is door een toezichthouder gezien
dat het gaat om een caravanstalling. In september
2018 stuurde de gemeente een brief met de uitleg
dat caravanstalling niet is toegestaan op die locatie.
De bestemming van de Schellestraat 9 in Alphen is
agrarisch. Er wordt nu gevraagd de bestemming te
wijzigen naar een bedrijfsbestemming. De
aanvrager wil, onder voorwaarden, een akkoord van
het college van B&W voor de nieuwe bestemming.
Subsidieaanvraag redigeren boek Tempeliers
Stichting de Legendejagers verzoekt het college
subsidie uit te keren voor het redigeren van een
boek over De Tempeliers.

1. Akkoord gaan met het verlengen van de
Hemelstraat met 30 meter door het aanbrengen van
een asfaltconstructie, incl. fundering;
2. De werkzaamheden worden onder toezicht van de
gemeente uitgevoerd door en voor rekening van de
Stichting Zorgboerderij Chaamdijk;
3. De gemeente levert een financiële bijdrage aan de
Zorgboerderij Chaamdijk ter grootte van € 5.000,--;
deze kosten worden ten laste gebracht van de
voorziening onderhoud wegen;
4. Na realisering neemt de gemeente het beheer en
onderhoud over van de verhardingsconstructie.

In principe instemmen met het wijzigen van de
bestemming van ‘Agrarisch- agrarisch bedrijf’ naar
een bestemming Bedrijf, specifiek caravanstalling.

1. Het subsidiebedrag van € 800,- toekennen aan
Stichting De Legendejagers.
2. Aan de toekenning van de subsidie de
voorwaarden verbinden zoals verwoord in het
voorstel.
3. De subsidieverleningsbeschikking toezenden aan
Stichting De Legendejagers.

