Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 48 / 2018
• Omgevingsvergunningen

• De genomineerden voor de
Cittaslowondernemersaward zijn
bekend!

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
14 november 2018, Galderseweg 6, 4855 AH
kappen 2 bomen
16 november 2018, Sint Jacobsstraat 7, 4855 AK
verbouwen en uitbreiding woning
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
verlengd
16 november 2018, sectie K 641, Chaam
aansluiten op duiker (18ZK04066)
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
19 november 2018, Molenstraat 8, 5131 AD
vervangen beglazing
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.

• Horecavergunningen
• Drank- en Horecavergunning
Verzenddatum: 22-11-2018
Locatie: Speelveld 1 5131 AW Alphen

Herbs & Spices, Van Eijck agro, grond & groen en
RCN de Flaasbloem zijn genomineerd voor de Cittaslow-ondernemersaward 2019. Deze bedrijven
zijn voorgedragen door inwoners en collega-ondernemers uit de gemeente, ondernemersvereniging
Taxandria (OCT) en het college van burgemeester
en wethouders.
De drie kanshebbers voldoen aan alle eisen die een
onderneming een Cittaslow-onderneming maken.
Burgemeester Minses reikt de award uit tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente. Deze is
op woensdag 2 januari 2019.

Wie zijn de genomineerden en waarom?
Herbs & Spices is een traiteur en inspirator met een
gezonde missie. Hun passie voor verantwoorde
voeding en een gezonde levensstijl delen ze graag
met iedereen. Dat gaat van het bereiden van gezonde maaltijden met een duurzame verpakking
tot het uitdragen van hun missie. Bijvoorbeeld door
een actieve rol te spelen tijdens uiteenlopende bijeenkomsten en het organiseren van workshops.

Van Eijck, agro, grond & groen is lokaal familiebedrijf dat nadenkt over innovatieve technieken
in hun bedrijfstak. Een bedrijfstak die niet weg te
denken is uit onze landelijke gemeente. Het bedrijf
is bezig met precisielandbouw. Ze heeft de ambitie
om een kringloopeconomie op gang te brengen op
het gebied van mest. Daarvoor bouwt het bedrijf
een mestvergister ten behoeve van groen gas.

• Horeca-exploitatievergunning
Verzenddatum: 22-11-2018
Locatie: Speelveld 1 5131 AW Alphen
• Drank- en Horecavergunning
Verzenddatum: 20-11-2018
Locatie Sint Janstraat 2 5131 BS Alphen
• Aanwezigheidsvergunning 2 kansspelautomaten
Verzenddatum: 20-11-2018
Locatie Sint Janstraat 2 5131 BS Alphen

• Attendering bekendmaking
voorontwerpbestemmingsplan
Terover 21A-30 Alphen
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alphen-Chaam hebben het voorontwerp bestemmingsplan Terover 21A-30 vrijgegeven om voor een
periode van zes weken ter inzage te leggen.
Iedereen krijgt van 27 november 2018 tot en met 7
januari 2019 de gelegenheid een inspraakreactie in
te dienen. U kunt het voorontwerp bestemmingsplan tijdens openingstijden inzien in het gemeentekantoor in Alphen. Als u gebruik wilt maken van
deze inzagemogelijkheid moet u een afspraak maken met de frontoffice. U kunt online een afspraak
maken via www.alphen-chaam.nl of bellen naar
ons algemene nummer 14 013. U kunt het plan ook
bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het IMRO-nummer is NL.IMRO.1723.Terover21A30ON01. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar
de gemeentelijke website, www.alphen-chaam.nl.

• Collectieve Zorgverzekering voor
Minima (CZM)
Heeft u een laag inkomen (tot 130% van het sociaal
minimum) en hoge medische kosten? Bijvoorbeeld
door een chronische ziekte of handicap? En wilt u
voor lage kosten uitgebreid verzekerd zijn? Maak
dan gebruik van de Collectieve Zorgverzekering die
onze gemeente aanbiedt. We doet dat samen met
zorgverzekeraars CZ en VGZ. De gemeente betaalt
bij de laagste inkomens een gedeelte van de premie van uw zorgverzekering. Ook profiteert u van
vele extra’s. De Collectieve Zorgverzekering bestaat
uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. U kiest altijd de zorg die bij
u past. Stap nu makkelijk en snel over via www.gezondverzekerd.nl!
Vragen
Heeft u vragen over de zorgverzekering van de gemeente? Neem dan contact op met de klantenservice van CZ via telefoonnummer 088-555 7777 of
met VGZ via 0900 - 779 97 71 of kijk op www.vgz.nl/
zorgverzekering/gemeentepakket. Op onze website www.alphen-chaam.nl kunt u de belangrijkste
voordelen vinden en de inkomensgrenzen.

• Op 7 december verrassen we
onze vrijwilligers
Op 7 december is het de Dag van de Vrijwilliger. Op
die dag verrassen we vrijwilligersorganisaties in
onze gemeente. We laten onze vrijwilligers graag
zien hoe blij we met hen zijn. Hun enthousiaste inzet en betrokkenheid zorgt ervoor dat onze inwoners kunnen sporten, leren, ontwikkelen, genieten,
aandacht krijgen en nog veel meer.

RCN de Flaasbloem is een landelijk bekend recreatiebedrijf dat gastvrijheid hoog in het vaandel
heeft. Het bedrijf is geworteld in onze gemeente. Zij
maken gebruik van streekproducten, hebben zorg
voor de omgeving en het landschap en de invulling
van verblijfsrecreatie. Een branche die al decennia
lang verbonden is aan de gemeente.

Hoe kiezen we een winnaar?
Er is een jury die de winnaar kiest. De jury bestaat
uit drie personen: de heer Michielsen, de voorzitter van ondernemersvereniging OCT en de heer van
der Lande van Landgoed de Hoevens. Zij waren in
2017 de winnaar van Cittaslowondernemersaward.
Vanuit de gemeente zit mevrouw Reijnen in de jury.
Zij is de bedrijfscontactfunctionaris.
De jury bezoekt eerst de drie bedrijven. Tijdens de
bezoeken praat de jury met de contactpersonen
van de bedrijven over de manier waarop zij het Cittaslowgedachtengoed omarmen. Dat kan op vele
manieren. Voorop staat dat zij uitblinken in het uitdragen van de kenmerken van Cittaslow.

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

Dit jaar staat voor de gemeente Alphen-Chaam in
het teken van ‘We are food’ en ‘de gezonde community’. Volgende maand sluit de gemeente het ‘We
Are Food’-jaar op gezonde wijze af met een foodsafari.
Tijdens de foodsafari gaan we drie kwartier de supermarkt in. De consulenten van Gewoon Gezond
begeleiden ons. Zij 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.
Bij Albert Heijn in Chaam is de foodsafari op vrijdag
7 december. Bij de Plus in Alphen op zaterdag 15
december.
Meer informatie en hoe u zich kunt inschrijven vindt
u op www.alphen-chaam.nl. U kunt zich tot 3 december inschrijven.

• Grenspalen 216 en 218 hersteld

Alphen-Chaam is een grensgemeente. De burgemeester is daarom mede-verantwoordelijkheid
voor het onderhoud van de grenspalen met België. Op vrijdag 16 november kwam de permanente
grenspalencommissie voor Noord-Brabant en Antwerpen in zitting bijeen. Grenspaal 218 bij de Mark
in Galder is al wat langer geleden opgeknapt en
grenspaal 216 op het grenspunt tussen Meerle (B),
Chaam en Grazen is recent opgeknapt en teruggeplaatst.
Burgemeester Rombouts van Hoogstraten en burgemeester Minses tekenden de bijbehorende Processen-Verbaal. Dit jaar is het precies 175 jaar geleden dat de markante gietijzeren grenspalen werden
geplaatst.

Alle bij ons bekende verenigingen en vrijwilligersorganisaties bieden we een leuke verrassing aan.
Heeft u in de week van 7 december nog niets ontvangen? Neem dan contact op met het Trefpunt in
Alphen. Het Trefpunt is van maandag tot en met
donderdag bereikbaar via 06 - 512 48 3 45 of per
e-mail: trefpuntalphenchaam@gmail.com

• Kijk voor meer informatie op

www.alphen-chaam.nl

