Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 03 / 2019
• Omgevingsvergunningen

• Het college van B&W wil
vergaderen op locatie.
Misschien wel bij u?

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
5 januari 2019, Strijbeekseweg 37, 4856 AA
kappen 4 bomen
8 januari 2019, Gilzeweg 34, 4861PN
bouwen van langgevelboerderij
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.
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:
15 januari 2019, Rijsbergsebaan 8, 4855 AS
uitbreiden varkenshouderij
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 januari 2019
zes weken lang ter inzage in het gemeentehuis in
Alphen-Chaam.
Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak
maken met het Klantcontactcentrum via 14 013 of
via email info@alphen-chaam.nl.
Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen,
kan iedereen zienswijzen naar voren brengen.
Volledige meldingen
24 december 2018, Papenakker 11, 5131 ZB
saneren asbest
21 december 2018, Strijbeekseweg 49b, 4856 AA
saneren asbestdaken
3 januari 2019, Baarleseweg 28, 5131 BC
saneren asbesthoudende dakleien
7 januari 2019, Polanenstraat 3, 5131 CJ
saneren asbest
8 januari 2019, Hofstade 13, 5131 ZK
saneren asbest
Melding akkoord
21 december 2018, Korenbloem 30 (18ZK04948)
aanleg gesloten bodemenergiesysteem
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.
Ingekomen APV aanvragen
Hard van Brabant op 23 maart 2019 van 20.00 uur
tot 22.00 uur en 24 maart 2019 van 06.00 uur tot
16.00 uur door de gemeente Alphen Chaam

• Beschikking ambtshalve opneming
van de adresgegevens als
onbekend in de Basisregistratie
Personen
Het college van Alphen-Chaam heeft besloten met
ingang 21 december 2018 op grond van art 2.22 wet
Basisregistratie Personen (BRP) de adresgegevens
van onderstaande persoon naar een onbekend land
op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken
dat de betrokkene niet meer woont op het adres
waar hij/zij volgens de BRP staat ingeschreven.
Geslachtsnaam
en voorletters
Schouten, D.

Geboortedatum
26-08-1994

De volledige bekendmaking met bezwaarmogelijkheden vindt u op www.alphen-chaam.nl/bekendmakingen

• Ophaaldagen oud papier
Helaas staan er in de afvalkalender voor een aantal straten foute inzameldagen voor het oud papier.
Onze excuses hiervoor.
Ook in 2019 halen de muziekvereniging Vlijt en Volharding, Harmonie St. Cecilia en Fanfare Voor Eer
en Deugd oud papier en karton in uw straat op. De
dag waarop de muziekvereniging het oud papier bij
u ophaalt, verandert niet ten opzichte van 2018. U
kunt dus uw oud papier en karton aanbieden op dezelfde dag als u altijd gewend was.

“Hart voor de leefomgeving”; dit is het thema van
het raadsakkoord 2018-2022 van de gemeente Alphen-Chaam. Onder die noemer is het college van
B&W, samen met inwoners en organisaties, aan de
slag gegaan. Het college van B&W wil de verbinding
met en tussen inwoners, verenigingen, bedrijven
en organisaties versterken en gaat daarom onder
andere vergaderen op locatie. Misschien wel bij u?

Waar en wanneer kan het college vergaderen?
Het college van B&W vergadert iedere dinsdagochtend en wil regelmatig haar vergadering op locatie
houden. Dat kan bij een bedrijf zijn, een school, in
de kantine van een sportvereniging, bij een zorginstelling of ergens anders: de collegeleden staan
overal voor open. De organisatie waar het college
van B&W te gast is kan voor de collegevergadering
van die dag een onderwerp inbrengen en hierover
samen met de collegeleden in gesprek gaan.

Lijkt het u interessant om het college te ontvangen?
Heeft u op dinsdagochtend een vergaderplek welke
af te sluiten is, geschikt is voor vijf personen en met
Wifi-toegang? Is het college van B&W daar welkom
en wilt u graag met ze in gesprek gaan over een
door u gekozen onderwerp? Neemt u dan contact
op met Petra de Rooij van het bestuurssecretariaat,
telefoonnummer 088 3821 606 of per mail PetradeRooij@abg.nl.

Wilt u uw organisatie uitgebreid laten zien?
Wilt u uw organisatie uitgebreid laten zien aan het
college van B&W? Bijvoorbeeld door een presentatie, rondleiding en/of een uitgebreider gesprek?
Dan is een bedrijfsbezoek geschikt. Neemt u hierover contact op met onze bedrijfscontactfunctionaris Esther Reijnen, telefoonnummer 088- 3821 419
of per mail EstherReijnen@abg.nl.

• Gemeente Alphen-Chaam heeft
nieuw preventieproject: “WAAKS”!

Hondenbezitters, wandelaars en hardlopers behoren tot een bijzondere groep inwoners van onze
gemeente. Zij lopen namelijk dagelijks, vaak op
dezelfde tijd, door de wijken en straten van onze
gemeente. Omdat zij de omgeving goed kennen,
vallen afwijkende situaties snel op. Denk bijvoorbeeld aan een onbekend persoon in de tuin van de
buren, vreemde personen die aan auto’s rommelen
of verdachte personen die rondhangen op straat.

Wij hebben uw hulp hard nodig!
Juist omdat u als inwoner zo bekend bent in uw
eigen buurt, vragen wij u om mee te werken aan
project “Waaks”. “Waaks” is een nieuw samenwerkingsverband tussen politie, gemeente en inwoners
(o.a. hondenbezitters). Samen willen we hiermee
de criminaliteit in uw buurt tegengaan. Dit doen we
door samen te werken en gebruik te maken van uw
oplettendheid. Zo vergroten we de veiligheid in uw
buurt. Samen staan we sterk!

Hoe meldt u zich aan?
Dit kan heel eenvoudig door een email te sturen
naar waaks@alphen-chaam.nl. Na aanmelding
krijgt u een aanmeldbevestiging. Als deelnemer
van het project “Waaks” krijgt u daarna 1 keer per
2 weken een nieuwsbrief. Daarin staat bijvoorbeeld
een overzicht van de woninginbraken, schuurinbraken, auto inbraken en diefstallen en fietsdiefstallen
in Alphen-Chaam. U vindt daar ook informatie over
wat u kunt doen in bepaalde verdachte situaties en
hoe u verdachte situaties kunt melden.

Onmisbaar, maar vrijblijvend
Meedoen aan “Waaks” is geheel vrijblijvend en natuurlijk gratis. Eventueel kunt u zich ook weer afmelden wanneer u wilt. Alerte buurtbewoners zijn
echter waardevol en onmisbaar. We hopen dat ook
u daarom mee doet!

Andere wijzigingen afvalkalender
Wijk 1a Alphen: restafval dinsdag 14 mei moet zijn
woensdag 15 mei
Wijk 1a Alphen: papier donderdag 28 februari moet
zijn maandag 18 februari
Deze data hebben we al aangepast in
MijnAfvalwijzer.
Download de afvalwijzerapp in de appstore. U krijgt
dan automatisch een melding wanneer wij het afval
bij u ophalen.

COLOFON
Gemeentekantoor
Postadres: Postbus 3, 5130 AA ALPHEN, N.Br.
Telefoon: 14 013
Internet: www.alphen-chaam.nl
E-mail :
info@alphen-chaam.nl

• Kijk voor meer informatie op
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