Informatiebulletin

voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC

Officiële Bekendmakingen - week 23 / 2018
• Omgevingsvergunningen

• Bent u benaderd voor een
advertentie in een online
gemeentegids?

Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning
24 mei 2018, Galderseweg 13, 4855 AD
verbouwen pand
Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage.
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) het voornemen hebben het
volgende besluit te nemen:
25 mei 2018, Baarlesebaan, Motorcrossclub Alphen
actualisering vergunning
Beschikking Wabo vergunning, uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam
hebben besloten om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, ambtshalve vergunning te verlenen voor:
Adres / Omschrijving project
Baarlesebaan ongenummerd te Alphen, Motorcrossclub Alphen
Inzage / Actualisering van de vergunning.
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen
met ingang van dinsdag 5 juni tot en met vrijdag 13
juli 2018 ter inzage in het gemeentehuis AlphenChaam.
Tot en met vrijdag 13 juli 2018 kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen deze beschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend
worden bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant,
Postbus 90006, 4800 PA Breda. De dag nadat de
beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking
in werking. Het indienen van een beroepschrift stelt
de werking van de beschikking niet uit.
Als u niet wil dat deze beschikking in werking treedt
na afloop van de beroepstermijn, kunt u tijdens die
termijn om een voorlopige voorziening verzoeken.
Dit verzoek kunt u doen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De
beschikking treedt in dat geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist.
Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen,
kan iedereen zienswijzen naar voren brengen.
Volledige meldingen
25 mei 2018, Galderseweg 84, 4855 AJ
verwijderen asbest
28 mei 2018, Grazenseweg 6A, 4856 BB
verwijderen asbest
Melding akkoord
18 mei 2018, Anneville-laan 127, 4858 RA
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• Attendering bekendmaking
wijzigingsplan Houtgoorstraat 14
De gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam
stelde op 30-1-2018 het wijzigingsplan Houtgoorstraat 14 gewijzigd vast. Dit besluit is op 04-062018 gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden hebben van 05-06-2018
tot en met 16-07-2018 de gelegenheid om beroep in
te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State. U kunt het plan bekijken op de
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
IMRO-nummer is NL.IMRO.wpHoutgoorstraat14VS01. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar
de onze website

• Attendering bekendmaking
bestemmingsplan Kwaalburg 23
te Alphen

Wij krijgen signalen dat bedrijven in onze gemeente benaderd zijn voor het adverteren in een online
(digitale)gemeentegids. Dit is niet op verzoek van
de gemeente Alphen-Chaam. FMR Producties is de
enige partij waarmee de gemeente afspraken heeft
gemaakt over het maken van een gemeentegids. De
advertentieacquisitie voor deze gids is inmiddels
afgerond.

Een online gids met uw eventuele vermelding verschijnt automatisch nadat de gedrukte versie van
de gemeentegids verspreid is in onze gemeente. Dit
is waarschijnlijk eind juli.
Wilt u meer informatie of heeft u vragen?
Heeft u naar aanleiding van bovenstaand nog vragen. Neemt u dan contact op met FMR producties
via 0223-661425 of per email info@lokaaltotaal.nl.

• Veteranendag 2018

De laatste jaren organiseren we in de gemeente
Alphen-Chaam een gemeentelijke veteranendag.
Dit jaar is dat op zaterdag 7 juli. Tijdens deze dag
tonen we onze waardering voor iedereen uit onze
gemeente die zich heeft ingezet in dienst van de
vrede. De veteranen die ingeschreven zijn bij het
Veteraneninstituut in Doorn krijgen hiervoor binnenkort een uitnodiging.
Bent u veteraan en staat u niet
ingeschreven bij het Veteraneninstituut en wilt u toch graag
aanwezig zijn bij de gemeentelijke veteranendag? Neem dan
contact op met Elly Meeuwsen
van de gemeente Alphen-Chaam
via het telefoonnummer 14 013
of ellymeeuwsen@abg.nl.

• Tentoonstelling natuurfoto’s “Zien
en Vangen!” Fotowerkgroep Mark
en Leij in gemeentekantoor Alphen

Fotowerkgroep
Fotowerkgroep Mark en Leij bestaat uit een klein
aantal leden van de Natuurvereniging Mark en Leij.
De groep trekt er graag op uit om te fotograferen en
al doende van elkaar te leren op natuur- en fotografiegebied.
Werkgebied
Zij doen dit vooral in het gebied waar de natuurvereniging actief is: het gebied ten
zuiden van de A58, tussen
De Mark, Het Merkske en de
Poppelsche Leij.

Titel tentoonstelling
De Fotowerkgroep heeft voor de titel ‘Zien en Vangen!’ gekozen, omdat je iets moet kunnen Zien
voordat je het kunt vastleggen, kunt Vangen…….

Wanneer is de tentoonstelling?
De tentoonstelling ‘Zien en Vangen!’ is te zien in het
gemeentekantoor in Alphen van 8 juni tot en met 21
september 2018, tijdens de openingstijden van het
gemeentekantoor. Het adres is Willibrordplein 1.
Officiële opening
Burgemeester Joerie Minses opent de tentoonstelling “Zien en Vangen” officieel op vrijdag 8 juni
2018 om 16.00 uur.

• Kent u iemand die een lintje
verdient?

De gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam
stelde op 15 maart 2018 het bestemmingsplan
Kwaalburg 23 te Alphen gewijzigd vast. Dit besluit
is op 4 juni 2018 gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden hebben van 5
juni 2018 tot en met 16 juli 2018 de gelegenheid om
beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de
gemeentelijke website www.alphen-chaam.nl

COLOFON

Eind april hebben bij de lintjesregen twee inwoners
van onze gemeente een Koninklijke onderscheiding opgespeld gekregen. Toch weten we zeker dat
er nog meer mensen zijn die een ‘lintje’ verdienen.
Kent u ze? Kom dan nu in actie en meld ze aan!

Aanmelden
De burgemeester moet
de aanvragen voor
een lintje in 2019 al
op 1 juli 2018 binnen
hebben! U kunt als
organisatie of als privépersoon (ondersteund door een organisatie) de
aanvrager van een ‘lintje’ zijn.

Gemeentekantoor
Postadres: Postbus 3, 5130 AA ALPHEN, N.Br.
Telefoon: 14 013
Internet: www.alphen-chaam.nl
E-mail :
info@alphen-chaam.nl

Eerst bellen
Wilt u iemand voordragen voor een lintje? Bel dan
eerst met Elly Meeuwsen, telefoonnummer 0883821430 of mail naar ellymeeuwsen@abg.nl. Zij is
bij de gemeente belast met deze aanvragen en kan
u vertellen wat er allemaal bij komt kijken.

Gemeente Alphen-Chaam werkt op afspraak
Voor alle persoonlijke contacten moet een afspraak gemaakt worden. Dat kan digitaal via
www.alphen-chaam.nl of telefonisch (14 013).

Informatie vooraf?
Wilt u vooraf wat meer informatie over wat er bij
komt kijken bij de aanvraag? Kijk dan op www.alphen-chaam.nl/onderscheiding

• Kijk voor meer informatie op

www.alphen-chaam.nl

