Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 40 / 2018
• Omgevingsvergunningen

• Mantelzorgers krijgen in 2018 ook
weer een Mantelzorgcompliment

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
21 september 2018, Blokkenweide/
Meysberg Chaam, sectie K641
aansluiting op duiker
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
verlengd
26 september 2018, Chaamseweg 21, 4858 RK
omkleuren van identificatie Firezone naar Esso Express
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:
2 oktober 2018, Het Sas 13, 5131 RC
realiseren vleeskalverenstal
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 oktober 2018
zes weken lang ter inzage in het gemeentehuis in
Alphen.
Na het maken van een afspraak met Chris Spapens,
tel. 088-3821328, kunnen de stukken worden ingezien.
Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen,
kan iedereen zienswijzen naar voren brengen.
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
20 september 2018, Ballemanseweg 3, 4855 AP
verbouwen van bestaande schuur naar schuur met
carport
24 september 2018, Druisdijk 11, 5131 NP
bouwen ondergronds bassin voor energieopslag
24 september 2018, Korenbloem 30, 4855 BH
bouwen woning
25 september 2018, Weegbree 14, 5131 HH
bouwen woning
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
24 september 2018, Notselseweg 1A, 4856 AH
verwijderen asbest golfplaten

• Verleende incidentele
standplaatsvergunning frietkraam
Verzenddatum 27-09-2018 Locatie W. Binckplein
Alphen voor 6-10-2018

• Raadsvergadering:
donderdag 11 oktober 2018
SKAC- Taxandria – Gilzeweg 12, 4861 AT Chaam –
19.30 uur.
Agenda
Onder andere het volgende onderwerp wordt behandeld:
8. Voorstel tot het geven van een verklaring van
geen bedenkingen voor het aanleggen van
nieuwe trayvelden, voorzien van worteldoek en
betonnen rijpaden met betongoot (3 ha) en een
nieuw waterbassin aan de Meerleseweg 2a in
Chaam

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor mensen met een chronische
ziekte, een handicap of mensen die op een andere
manier hulpbehoevend zijn. Dit kan een partner,
ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid,
vriend of kennis.
Als waardering hiervoor krijgen zij het Mantelzorgcompliment. Dit is dit jaar ook weer een VVVcadeaukaart van 100 euro. Op www.alphen-chaam.
nl/mantelzorg wanneer u in aanmerking komt voor
dit Mantelzorgcompliment. U kunt het compliment
aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen
en te (laten) ondertekenen. Doe dit voor 31 december 2018.
Ook jonge mantelzorgers (tot en met 23 jaar) kunnen zich aanmelden! Dat kan via coradenbesten@
abg.nl of tel: 088 – 38 21 135.

• Niet bestemd voor tuinafval!

Binnenkort staan de bladkorven weer in de wijk
Komende weken plaatsen we bladkorven in straten waar veel of grote bomen op openbaar gebied
staan die overlast geven voor de bewoners in de
buurt. Bewoners die de straat “bladvrij” willen houden kunnen het afgevallen blad zo op één centrale
plaats verzamelen.
De medewerkers van de buitendienst maken de
korven regelmatig leeg.
Let op: de bladkorven zijn alléén bestemd voor
blad. Tuinafval en takken mogen er niet in. Die kunt
u in de groencontainer doen of afvoeren naar de milieustraat. Op www.alphen-chaam.nl staat waar de
bladkorven staan.

Geen extra bladkorven
De laatste jaren krijgen we regelmatig klachten over
volle bladkorven. Dit komt vooral doordat mensen
er tuinafval in gooien. Er staan genoeg bladkorven
om het afgevallen blad te verzamelen. We plaatsen
dan ook geen extra bladkorven.

• Ontwerp beheersverordening
recreatieterreinen gemeente
Alphen-Chaam ter inzage
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alphen-Chaam maken bekend dat de “ontwerp
beheersverordening recreatieterreinen gemeente
Alphen-Chaam” vanaf maandag 8 oktober 2018 ter
inzage ligt.
Met deze ontwerp beheersverordening ontstaat een
juridisch planologisch kader waarmee adequaat op
vergunningaanvragen kan worden gereageerd. Het
uitgangspunt hierbij is het vastleggen van het bestaande gebruik binnen de recreatieterreinen.
De ontwerp beheersverordening “recreatieterreinen gemeente Alphen-Chaam” met de hierbij
behorende stukken liggen van donderdag 8 oktober 2018 tot maandag 19 november 2018 voor
iedereen ter inzage en kan geraadpleegd worden
op www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID-nummer:
NL.IMRO.1723.recreatieterreinen-ON01
Iedereen kan een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie indienen. Uw inspraakreactie moet
binnen de genoemde termijn zijn ontvangen. U kunt
uw schriftelijke inspraakreactie sturen aan het college van de gemeente Alphen-Chaam, postbus 3,
5130 AA te Alphen.
Voor informatie over deze ontwerp beheersverordening kunt u contact opnemen Toon van den Wijngaard van de gemeente, per mail via toonvandenwijngaard@abg.nl of telefonisch via 088-3821000

• Kijk voor meer informatie op

COLOFON
Gemeentekantoor
Postadres: Postbus 3, 5130 AA ALPHEN, N.Br.
Telefoon: 14 013
Internet: www.alphen-chaam.nl
E-mail :
info@alphen-chaam.nl
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).
Openingstijden zijn:
Maandag van 09.00 tot 19.30 uur;
Dinsdag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur;
Op vrijdag is het gemeentekantoor gesloten,
maar wel telefonisch bereikbaar tot 12.00 uur.
Overige informatie op: www.alphen-chaam.nl

www.alphen-chaam.nl

