Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 24 / 2018
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
31 mei 2018, Houtgoorstraat 14, 4861 RN
bouwen loods
31 mei 2018, Grazenseweg 6A, 4856 BB
plaatsen rieten dak, plaatsen dakkapel en vervangen kozijnen
5 juni 2018, Fransebaan, perceelnr.: L565
(18ZK02543)
kappen 7 bomen
5 juni 2018, Fransebaan, perceelnr.: L563
(18ZK02546)
kappen 13 bomen
5 juni 2018, Baarleseweg 69, 5131 BB
uitbreiden bijgebouw van bedrijfswoning
5 juni 2018, Stationstraat 37a, 5131 BL
verbouwen garage
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

• Open dag gymzaal Alphen.
Jij komt toch ook?

Op zondag 24 juni organiseren we een open dag in
de gymzaal in Alphen. Iedereen is van harte welkom.
Tussen 10.00 uur en 14.00 uur kun je binnenlopen
bij de gymzaal aan de Van Gaverenlaan 10B en deelnemen aan diverse sportieve activiteiten. Je hoeft je
nergens voor aan te melden. Wil je meedoen aan
een activiteit, neem dan wel je sportschoenen mee.

Wat is er te doen?
Karate (Furinkazan), Freerun (Aquila), Majorette
(Vlijt en Volharding) , Volleybal (vv Apollo), Gymonderwijs (Willibrordusschool), Springkussen en
Boogschieten.
Ook zijn er leuke prijzen te winnen. Je maakt namelijk twee keer kans op een lidmaatschap van een
half jaar bij een deelnemende vereniging.

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
verlengd
4 juni 2018, Kloosterstraat 3, 4861 PA
kappen boom

• Zwemwater ‘t Zand ‘uitstekend’

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij
in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het voornemen hebben het volgende
besluit te nemen:
8 juni 2018, Druisdijk 9b, 5131 NP
ombouwen bestaande loods naar pluimveestal
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
19 juni 2018 zes weken lang ter inzage in het gemeentehuis in Alphen.
Na het maken van een afspraak met Chris Spapens,
telefoonnummer 088-3821000, kunnen de stukken
worden ingezien.
Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen,
kan iedereen zienswijzen naar voren brengen.

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

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
4 juni 2018, Boskriek 19, 5131 HJ
plaatsen dakkappel
4 juni 2018, Boskriek 17, 5131 HJ
plaatsen dakkappel
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit
besluit, binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit.
Volledige meldingen
30 mei 2018, Baarleseweg 79, 5131 BB
saneren asbest
1 juni 2018, Terover 16a, 5131 RB
saneren asbest
5 juni 2018, Stationstraat 63, 5131 BM
saneren daken en slopen opslag

Wist je dat het zwemwater bij dagrecreatiegebied
’t Zand de beoordeling ‘uitstekend’ heeft gekregen.
Daar zijn we trots op. Iedereen is van harte welkom
om verkoeling te zoeken in dagrecreatiegebied ’t
Zand in Alphen. Meer weten over dit gebied en onze
spelregels: www.alphen-chaam.nl/tzand.

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.
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 tot en met 21 september 2018, tijdens de openingstijden van het gemeentekantoor. Het adres is Willibrordplein 1.

• Kent u iemand die een lintje
verdient?

• Raadsvergadering:
donderdag 21 juni 2018
SKAC- Taxandria – Gilzeweg 12, 4861 AT Chaam –
19.30 uur.
Agenda
In deze vergadering staat slechts 1 agendapunt geagendeerd:
3. Voorstel tot het instemmen met de 1e tussenrapportage 2018 en kennisnemen van de perspectiefnota 2019

• Hoorzitting Commissie
Bezwaarschriften
De voorzitter van de Commissie bezwaarschriften van de ABG-organisatie maakt bekend - onder
voorbehoud van wijziging - dat op maandag 18 juni
2018 de volgende hoorzittingen gehouden worden
in het gemeentekantoor te Alphen:
18.15: Bezwaarschrift van de heer Van Gemert
tegen het afvoeren van zijn woning van de
geluidssaneringslijst wegverkeerslawaai;
18.45: Bezwaarschrift van de heer Sung tegen het
afvoeren van zijn woning van de geluidssaneringslijst wegverkeerslawaai;
19.15: Bezwaarschrift van HVG Law LLP tegen
het opleggen van een last onder bestuursdwang teneinde een bijgebouw op het perceel Reitheining 5 te Alphen te verwijderen.
Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak
maken met de secretaris van de commissie, bereikbaar op telefoonnummer 088-3821000.

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.

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.

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

• Ereteken gemeente Alphen-Chaam
voor Corry Janssen-Janssen

Tijdens de raadsvergadering van 7 juni heeft burgemeester Joerie Minses aftredend wethouder Corry
Janssen-Janssen het ereteken van de gemeente
Alphen-Chaam opgespeld. Corry Janssen was van
2002 tot 2014 raadslid van de gemeente AlphenChaam en van 2014 tot 2018 wethouder en locoburgemeester.
Tijdens deze vergadering is Ton Braspenning
beëdigd als wethouder.

• Eikenprocessierups duikt weer op
Een gecertificeerd bedrijf heeft in mei de eikenprocessierupsen in bomen bestreden. Op www.
abg-boomonderhoud.nl ziet u waar precies. Door
het aanhoudende warme, vochtige weer duikt de
eikenprocessierups toch weer op. Heeft u overlast
van de eikenprocessierups; meld dit dan bij de gemeente via 14 -013 of de Buiten Beter App. Wij kijken dan wat wij voor u kunnen doen.
Komt u in aanraking met de haren van de eikenprocessierups, neem dan contact op met de huisarts.

• Kijk voor meer informatie op

www.alphen-chaam.nl

