Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 06 / 2019
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
23 januari 2019, Baarleseweg 28, 5131 BC
uitbreiden woonhuis
25 januari 2019, Looiersweg 3a, 5131 BE
vestigen sportschool
25 januari 2019, Baarleseweg 16, 4861 BS
uitbreiden woning
29 januari 2019, N260, sectienr: A1145 (19ZK00409)
kappen boom
29 januari 2019, Baarleseweg 49, 5131 BB
plaatsen dakopbouw
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
verlengd
25 januari 2019, Goedentijd 44, 5131 AT
kappen boom
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
30 januari 2019, Sligtmaan 27, 5131 GC
uitbreiden woonhuis
31 januari 2019, Chaamseweg 45, 5131 NG
dempen sloot
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
28 januari 2019, Galderseweg 10, 4855AH
saneren asbest
25 januari 2019, Dorpsstraat 3, 4861 AA
saneren asbest dak
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
31 januari 2019, optocht Maerkrattenland, 3 maart
2019 van 12.30 uur tot 17.00 uur op diverse straten
in Galder
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het
besluit.

• Bent u benaderd om te adverteren
in een (gemeente)gids?

doen of een uitstapje kunnen maken. Zo kunnen zij
ook sociale contacten aangaan en onderhouden.
Vrijwillige chauffeurs besturen de bus. Ook rijdt er
meestal een begeleider mee die de klanten. Hij of zij
kan een handje helpen als dat nodig is.

Wat doet de rittencoördinator?
De klanten kunnen een boodschappenritje of uitje
boeken en informatie vragen bij de rittencoördinatoren; zij plannen de ritten. Ze zijn op vaste tijden
twee keer per week telefonisch bereikbaar. De rittencoördinatoren maken de boekingen van de klant,
versturen de rittenstaten per mail naar de chauffeur
en maken maandelijks een programma. De werkzaamheden worden, per toerbeurt, verdeeld. Op dit
moment bestaat het team uit 4 personen.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een collega die dit gezellige
team vrijwillig wil versterken.
Heeft u interesse en draagt u onze organisatie een
warm hart toe? Kunt u een beetje overweg met de
computer? En bent u flexibel 3 tot 5 uur per week beschikbaar?

Interesse?
Neem dan contact
op met Eveline
van Vrijwilligerspunt Baarle (0645160623 of: evelinebeemster@contourdetwern.
nl) en/of Christiane en Ingrid van Dienstencentrum
Ulicoten (013-5196316 of: info@dienstencentrumulicoten.nl).

• Lezing: ‘Het Puberbrein’ door
Aletta Smits op 14 maart 2019

In deze humoristische lezing geeft Aletta Smits verklaringen voor hoe het puberbrein het pubergedrag
stuurt. En hoe wij - normale mensen, de puberleeftijd
ontgroeid - daarmee om kunnen gaan.
De lezing ‘Puberbrein’ door Aletta Smits wordt gehouden op donderdag 14 maart van 19.30 uur tot
21.30 uur in Cultureel Centrum de Boodschap, Nassaulaan 62-64 Rijen.
U kunt kaarten bestellen via www.ccgr.nl

Vorig jaar brachten we de laatste papieren gemeentegids uit. We vermeldden toen dat er geen nieuwe gids
meer verschijnt. Nu horen we dat bedrijven benaderd
worden om te adverteren in een nieuwe (gemeente)
gids. Wordt u hiervoor benaderd? Weet dan dat het
gaat om een informatiegids waar de gemeente Alphen-Chaam niet aan bijdraagt.

• Hoe zorgen we voor minder
restafval in onze gemeente?
Het college is bezig met een nieuw plan voor de afvalinzameling vanaf 2020. Alphen-Chaam moet de
komende jaren namelijk van 220 kg. restafval per
inwoner per jaar naar 100 kg. Restafval per inwoner
per jaar.
Klankbordgroepen
Daarom kwamen zo’n 45 inwoners in januari bij elkaar in verschillende klankbordgroepen in Chaam,
Alphen en Galder. Zo kreeg de gemeente inzicht in
de wensen en bezwaren van de inwoners. Maandag
28 januari ging ook de gemeenteraad hiermee aan
de slag. Zowel de inwoners als de raadsleden bogen
zich over de thema’s ‘GFT-afval’, ‘het aantal containers aan huis’, ‘de milieustraat’ en de ‘afvalstoffenheffing’.
Wat doen we met de uitkomsten?
Met de uitkomsten van deze avonden en die van een
eerdere enquête gaan we aan de slag met verschillende plannen voor de toekomstige afvalinzameling.
Ook brengen we een bezoek aan een naburige gemeente met een afvalsysteem dat past bij een van de
plannen. In maart presenteert het college de plannen
aan de raad en in mei neemt de raad een besluit.

Denk je wel eens na over het voedsel dat je dagelijks
eet? Waar het vandaan komt? Hoe het wordt gemaakt
en verwerkt? Heb je ideeën over hoe dit slimmer, beter of schoner kan? Kom naar de Voedsel1000 die de
provincie op 19 februari 2019 organiseert! Meld je
aan op www.voedsel1000.nl

Wat is de Voedsel1000?
De Voedsel1000 is een bijeenkomst voor Brabanders. Inwoners, professionals en overheid praten
daar over het voedselsysteem in Noord-Brabant. Zij
doen dit om samen ideeën en oplossingen te bedenken voor een duurzaam voedselsysteem.

Waarom de Voedsel1000?
De voedselsector is een belangrijke economie en
schept veel werkgelegenheid. De huidige manier
van voedsel produceren brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we bijvoorbeeld om
met een veranderend klimaat? Hoe krijgen we een
schonere lucht? En hoe houden we een vruchtbare
bodem? Maar bovenal: hoe zorgen we voor lekker én
gezond voedsel dat goed is voor u, voor de dieren en
voor het milieu? Een simpel antwoord is er niet op
deze belangrijke vragen. Daarom organiseert de provincie Noord-Brabant de Voedsel1000.

• Rittencoördinator gezocht
voor Opstapbus ABC
Wat is de Opstapbus ABC?
Het doel van de Opstapbus ABC is voorkomen dat
55+ers én mensen met een (mobiele) beperking in
een isolement raken en/of vereenzamen. De Opstapbus zorgt ervoor dat zij zelf boodschappen kunnen

• Kijk voor meer informatie op

• Voedsel1000:
Brabanders in gesprek over de
toekomst van voedsel

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie of om u aan te melden op
www.voedsel1000.nl.
Er staat een filmpje op youtube met meer informatie.
https://youtu.be/4vYRL5AanEE
Via onze website www.alphen-chaam.nl kunt u dat
ook bekijken.

www.alphen-chaam.nl

