Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 46 / 2018
• Omgevingsvergunningen

• Inloopbijeenkomst nieuw ontwerp
parkeerterrein Viola
op 26 november

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
verlengd
6 november 2018, Goudbergseweg 15, 4856 AD
kappen boom
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
6 november 2018, Chaamseweg 21, 4858 RK
omkleuren identificatie Firezone naar Esso Express
en plaatsen prijzenbord
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
1 november 2018, Strijbeekseweg 46, 4856 AB
saneren en sloop opstallen
29 oktober 2018, Maastrichtsebaan 1, 5131 NZ
vervangen dakbedekking
6 november 2018, Meerleseweg 16, 4861 NB
saneren asbest schuur
Melding akkoord
30 oktober 2018, Meerleseweg 2a, 4861 NB
veranderen bedrijf
6 november 2018, Gilzeweg 49, 4861 PM
veranderen inrichting
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

Er komt een inloopavond over een nieuw ontwerp
voor het parkeerterrein aan het Speelveld. Deze
bijeenkomst is op 26 november. Belangstellenden
nodigen we van harte uit om mee te denken over de
inrichting van dit parkeerterrein.
Waarom een nieuw parkeerterrein?
Het parkeerterrein is toe aan vernieuwing. Bovendien staan er in dit gebied in de nabije toekomst
ontwikkelingen gepland. Deze kunnen van invloed
zijn op de inrichting van het parkeerterrein. We organiseren een inloopbijeenkomst om zoveel mogelijk wensen en ideeën van omwonenden, verenigingen en overige belanghebbenden te verzamelen.

Wanneer en waar vindt de inloopbijeenkomst
plaats?
De bijeenkomst vindt plaats op maandag 26 november in de kantine van voetbalvereniging Viola
aan het Speelveld. Tussen 16.00 en 20.00 uur is iedereen welkom om ideeën, wensen en aandachtspunten met ons te delen. De gemeente neemt deze
mee bij het maken van het nieuwe ontwerp. De
wethouders Frank van Raak en Erik Wilmsen zijn
namens het college van B&W aanwezig.
Wat is de verdere planning?
Het college van B&W wil in de 1e helft
van 2019 een nieuw ontwerp voor het
parkeerterrein vaststellen. Na besluitvorming in 2019 zullen we in 2020 het
nieuwe parkeerterrein aanleggen.

• Verleende
evenementenvergunningen
Verzenddatum: 6 november 2018
- Intocht Sint Alphen 18 november 2018
centrum Alphen
- Intocht Sint Chaam 25 november 2018
centrum Chaam
- Intocht Sint Galder 17 november 2018
centrum Galder

• Doet u ook mee aan een foodsafari
door de supermarkt?

• Bekendmaking ontwerpomgevingsvergunning
Meerleseweg 2a te Chaam
Burgemeester en wethouders van gemeente Alphen-Chaam willen een omgevingsvergunning verlenen voor het aanleggen van trayvelden op het adres
Meerleseweg 2a te Chaam.
De ontwerp-vergunning ligt ter inzage voor de activiteit:
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
- Werk of werkzaamheden uitvoeren
De ontwerp-omgevingsvergunning, en de bijbehorende stukken liggen van donderdag 8 november
2018 tot en met woensdag 19 december 2018 ter
inzage in het gemeentehuis van Alphen-Chaam,
Willibrordplein 1 in Alphen. Iedereen krijgt de gelegenheid om binnen deze termijn een mondelinge
of schriftelijke zienswijze in te dienen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning. U kunt het plan ook
bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer is NL.IMRO.1723.
OVMeerleseweg2a-ON01

• Reconstructie van wegen in Alphen
en Chaam
Van januari 2019 tot en met juni 2019 voert aannemer Van der Zanden uit Moergestel voor de gemeente verschillende werken uit aan de volgende
straten:
• Blokkenweide Chaam en Meijsberg, tussen
Blokkenweide en Groot Heiveltsebeek, van 7 januari 2019 tot 24 april 2019
• Withagen Chaam, tussen Gilzeweg en Beekstraat, van 18 maart 2019 tot 3 mei 2019
• Zandstraat Alphen, van Molenstraat tot aan de
bijenhal, van 14 januari 2019 tot 1 april 2019
• Chaamseweg Alphen, van Molenstraat tot aan
Steenveld, van 15 april 2019 tot 28 juni 2019

2018 staat voor de gemeente Alphen-Chaam in het
teken van ‘We are food’ en ‘de gezonde community’. Hiermee richten we ons op gezond leven, eten
en bewegen. Het ‘We are Food’-jaar bracht onze
gemeente al veel gezonde evenementen; van de
Alphen- en Chaamroute tot de healthy-food-corner
tijdens de Acht van Chaam. Volgende maand sluiten we het ‘We Are Food’-jaar op gezonde wijze af
met een foodsafari.

Wat is nu eigenlijk gezonde voeding?
Het belang van gezonde voeding en voldoende
beweging is een terugkerend punt van aandacht.
Toch blijft het kiezen van een gezond product voor
veel mensen een opgave. Hoe ziet u in de voedingsjungle nog welke producten de juiste keuze voor
u zijn? Hoe zit het met light-producten, suikers in
vruchtensappen en wat zegt een gezond keurmerk
nu eigenlijk?

Gaat u mee op foodsafari met Gewoon Gezond?
Het antwoord op deze vragen krijgt u tijdens een
heuse foodsafari! In samenwerking met de consulenten van Gewoon Gezond maakt de gemeente
Alphen-Chaam u graag wat wijzer in de voedingsjungle. Tijdens een foodsafari leert u op eigen
kracht verantwoorde keuzes te maken. De Albert
Heijn in Chaam en de PLUS in Alphen helpen u
graag een handje mee.

Wat is een foodsafari?
Tijdens de foodsafari gaan we gedurende drie
kwartier onder begeleiding van de consulenten van
Gewoon Gezond de supermarkt in. We bekijken samen met u verschillende productgroepen. Hoe leest
en vergelijkt u etiketten. Hoe herkent u misleidende
reclame? Wat zijn gezondere alternatieven? Aan het
einde van de safari ontvangt u een healthy goodiebag en kunt u voortaan op eigen houtje verantwoorde keuzes maken.

Onder de deelnemers verloten wij een weeg- en
meetconsult bij Gewoon Gezond. U doet toch ook
mee?

Er zijn bewonersavonden geweest waar iedereen
vragen heeft kunnen stellen en opmerkingen heeft
kunnen maken. Die heeft de gemeente zoveel mogelijk meegenomen in de definitieve plannen.
De mensen die aan deze straten wonen hebben
een brief gekregen waarin de stand van zaken en
de planning staat.

Wanneer en hoe laat?
Foodsafari
Albert Heijn Chaam
Vrijdag 7 december
Ronde 1: 15.00 – 15.45
Ronde 2: 16.00 – 16.45
Ronde 3: 17.00 – 17.45
Ronde 4: 18.15 – 19.00
Ronde 5: 19.00 – 19.45

Waarom deze werkzaamheden?
De werkzaamheden volgen uit het programma om
de riolering in de gemeente te verbeteren. Zo hopen we de wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te beperken.
Als we dan toch bezig zijn nemen we de verharding
onder handen en het openbaar groen.

Inschrijven kan tot 3 december
Inschrijven kan tot 3 december door een mail te
sturen naar: info@gewoon-gezond.com. Geef in de
mail aan op welke dag u de foodsafari wilt doen,
met hoeveel personen en op welke tijd. Mocht het
de opgegeven ronde vol zitten dan krijgt u een mail
van Gewoon Gezond met een ander tijdstip.

Foodsafari
Plus Alphen
Zaterdag 15 december
Ronde 1: 12.00 – 12.45
Ronde 2: 13.00 – 13.45
Ronde 3: 14.15 - 15.00
Ronde 4: 15.15 – 16.00
Ronde 5: 16.15 – 17.00

Op de hoogte blijven?
Speciaal voor deze werkzaamheden hebben we een
webpagina gemaakt op onze website www.alphenchaam.nl/reconstructie.
Hierop kunt u zien wat er precies gaat gebeuren. Er
zijn tekeningen beschikbaar en ook de bewonersbrieven kunt u hier teruglezen. Via deze webpagina
houden we u steeds op de hoogte van het verloop
van de werkzaamheden.

• Kijk voor meer informatie op

www.alphen-chaam.nl

