Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 44 / 2018
• Omgevingsvergunningen

• Nieuwe editie gemeentegids
huis-aan-huis bezorgd

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
18 oktober 2018, Oude Bredasebaan 22, 4861 NC
kappen 4 bomen
19 oktober 2018, Meerleseweg 21, 4861 NA
bouwen machineberging
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Er is een nieuwe gemeentegids. We bezorgen de
gids bij u thuis. De gemeentegids is een handig
hulpmiddel voor nieuwe inwoners van onze gemeente. Maar ook is het een praktisch naslagwerk
voor onze inwoners en voor onze vele bezoekers.

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
verlengd
23 oktober 2018, Vianenstraat 12 (achter), 4861 TJ
kappen 2 bomen
24 oktober 2018, Boshoven 29, 5131 NB
verbouwen schuur
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
18 oktober 2018, Meerleseweg 21, 4861 NA
kappen 9 bomen
19 oktober 2018, Beckershagen 38, 4861 SH
intern verbouwen woning
23 oktober 2018, Huiswei 4, 4855 AB
bouwen bijgebouw
24 oktober 2018, Grazenseweg 6, 4856 BB
saneren asbestdak en vervangen door rieten kap
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
23 oktober 2018, Kwaalburg 13, 5131 NC
slopen diverse stallen

• Verleende
evenementenvergunningen
Datum verzending besluit: 24-10-2018
Evenement: Alphense Bergen Trail
Datum evenement: 4-11-2018
Locatie: W. Binckplein - Zandstraat - Maastrichtsebaan oversteek Chaamseweg en Ulicotensebaan
Alphen
Datum verzending besluit: 25-10-2018
Evenement: Plein Plublique inluiding carnaval
Datum evenement: 10-11-2018
Locatie: Plein Wouwerdries Chaam

• Verleende ontheffing geluidshinder
N639 vanaf nieuwe rotonde Bredaseweg tot gemeentegrens Alphen-Chaam van 8 november 20.00
uur tot en met maandag 12 november 2018 6.00
uur.

• Verleende ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet
Datum verzending besluit: 24-10-2018
Ontheffing schenken zwakalcoholhoudende drank
tijdens Plein Publique 10-11-2018 Wouwerdries
Chaam.

• Raadsvergadering:
donderdag 8 november 2018
SKAC- Taxandria – Gilzeweg 12, 4861 AT Chaam –
19.00 uur.
Agenda
In deze vergadering zal de gemeenteraad slechts 1
onderwerp behandelen:
• Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2019.

• Asfalteringswerkzaamheden
in week 46 en 47
Vanaf maandag 12 november a.s. voert Rasenberg
Infra uit Breda asfalteringswerkzaamheden uit aan
de volgende wegen:
• Goudbergseweg in Strijbeek
• Meerleseweg in Chaam
• Kerzelseweg in Galder
• Terover in Alphen
• St. Janstraat in Alphen
Hierdoor zijn deze wegen een of meerdere dagen
voor het verkeer afgesloten. Er is een omleiding
voor het doorgaande verkeer.
De mensen die aan die straten wonen krijgen van
te voren een brief. Daarin staat precies wanneer de
werkzaamheden plaatsvinden en wanneer de weg
afgesloten is. Er zal zeker wat overlast zijn, maar we
doen ons best om dit binnen de perken te houden.
Als het weer slecht is kunnen de werkzaamheden
wat langer duren.
De uitvoerder van Rasenberg Infra is Jeroen van Elewout. U bereikt hem via 076-5781200.
Gerben Gerrits is het aanspreekpunt van de gemeente voor deze werkzaamheden. U bereikt hem
via 06-20496398 .

• Kijk voor meer informatie op

Laatste editie papieren gemeentegids
Dit is de laatste gemeentegids die we op papier
uitgeven. Tijden veranderen en wij veranderen natuurlijk mee. Een papieren gids past minder goed
bij het digitale tijdperk; informatie is steeds sneller
achterhaald. Via diverse andere kanalen, zoals Ons
Weekblad en Weekblad Nieuw Ginneken, Facebook
en Twitter communiceren we vaak met u als inwoner en/of bezoeker. Zo houden we u op de hoogte.
Op onze website www.alphen-chaam.nl vindt u
ook veel praktische informatie over onze gemeente
terug. Mist u toch nog informatie dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via e-mail
(info@alphen-chaam.nl) of per telefoon (14 013).

Totstandkoming gemeentegids
FMR Producties heeft de gemeentegids gemaakt in
opdracht van de gemeente Alphen-Chaam. Bedrijven, instellingen en verenigingen in onze gemeente
zijn begin dit jaar door FMR benaderd met de vraag
of zij hun gegevens willen controleren, eventueel
wijzigen en aanleveren. Ze kregen ook de vraag of
ze wilden adverteren. FMR heeft de gegevens die
aangeleverd zijn verwerkt in deze laatste papieren
gemeentegids.

Gegevens aanpassen of wijzigen in de digitale gemeentegids?
De digitale gemeentegids blijft wel bestaan. Wilt u
gegevens aan laten passen of laten wijzigen in de
digitale editie van de gemeentegids, dan kunt u dat
doorgeven via de website https://lokaaltotaal.nl/
alphen-chaam of via de bon achter in de gemeentegids. U kunt dit ook telefonisch doen via 0223661425 of per email via info@lokaaltotaal.nl.

• OV-OpStapDagen Alphen-Chaam

Gratis kennismaking openbaar vervoer voor 65+
De gemeente Alphen-Chaam organiseert binnenkort twee OV-OpStapDagen.
65-plussers kunnen op die dagen op een ontspannen manier (opnieuw) kennismaken met het openbaar vervoer. Meedoen is gratis..
Wanneer zijn de opstapdagen?
De-OV OpStapDagen zijn op:
• Zaterdag 17 november
(startlocatie: SKAC - Chaam)
• Vrijdag 23 november (startlocatie: Cultureel Centrum Den Heuvel - Alphen)
Wat is het programma die dag?
U krijgt informatie over de mogelijkheden van het
openbaar vervoer in Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek en omgeving. U kunt eventueel begeleid een
busrit maken en het NS-station in Breda bezoeken.
Bij dit bezoek zit een rondleiding en een gratis
lunch. Er is die dag ook een mobiliteitsconsulent
aanwezig. Zij kan u advies geven over reizen met
het openbaar vervoer. U kunt samen met haar kijken naar uw wensen. We beginnen om 10.00 uur.
Het programma duurt tot ongeveer 14.30 uur.
Wat is het doel van de OpStapDag?
Met deze activiteit willen we senioren stimuleren
om meer met het openbaar vervoer te gaan. We hopen dat u door het meedoen aan deze dag wat makkelijker het openbaar vervoer durft te gebruiken. Zo
kunt u langer zelfstandig ergens heen.
Hoe kan ik me aanmelden?
Als u mee wilt doen deze dag meld u zich dan aan.
Bel naar 076-513 66 77 of mail naar wmo@dtvconsultants.nl . U hoeft voor deze dag

• Wat is uw ervaring met de
afvalinzameling?
Denk met ons mee!

De gemeente Alphen-Chaam is bezig met een nieuw
plan voor de afvalinzameling vanaf 2020. We willen
minder restafval door afval beter te scheiden. Uitgangspunt hierbij is dat dit niet meer mag kosten.
Afval beter scheiden is goed voor het milieu. Het
zorgt er ook voor dat de kosten voor het ophalen en
verwerken van ons afval (afvalstoffenheffing) binnen de perken blijven.
Meedenken? Meld u aan voor de klankbordgroep.
De gemeente is benieuwd naar uw ervaring met de
manier waarop we nu het afval inzamelen. Wat gaat
er goed en wat kan er beter? Denk daarom met ons
mee en geef u op voor de klankbordgroep! Deze
komt bij elkaar op vrijdag 23 november om 16.00
uur. In deze groep bespreken we onder meer de
resultaten van de enquête (steekproef) over dit
onderwerp. Een deel van de inwoners van onze gemeente krijgt 20 oktober deze enquête in de bus.
Uw inbreng in de klankbordgroep gebruiken wij om
een besluit te nemen over hoe we in de toekomst
het afval gaan inzamelen in onze gemeente. Ook
laten we zien wat er nou eigenlijk allemaal in ons
restafval zit.
U kunt zich opgeven voor de klankbordgroep door
een e-mail te sturen naar info@alphen-chaam.nl
onder vermelding van ‘aanmelding klankbordgroep
afvalinzameling’.
Als u zich heeft aangemeld hoort u waar de bijeenkomst op 23 november plaatsvindt.

www.alphen-chaam.nl

