Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 11 / 2019
• Omgevingsvergunningen

ling 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.

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
6 maart 2019, Kloosterstraat 8, 4861 PB
kappen 29 bomen
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
28 februari 2019, Looiersweg 3a, 5131 BE
definitief vestigen sportschool
28 februari 2019, Baarleseweg 48-50, 4861 RH
verbouwen 2 woningen
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
6 maart 2019, Boslust 3a, 5131 BV
verwijderen asbesthoudende golfplaten
Melding akkoord
21 februari 2019, Zandstraat 12, 5131 AC
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem
1 maart 2019, Ulicotenseweg 10, 4861 RT
starten bedrijf
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

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.

• Expositie “Tour door Alphen” van
leerlingen Willibrordusschool in
gemeentekantoor Alphen

Ingekomen aanvragen vergunningen APV en
bijzondere wetten
Rommelmarkt en Oldtimertreffen op 2 juni 2019 van
09.00 uur tot 16.00 uur in de dorpskern van Galder

• Attendering bekendmaking
ontwerp bestemmingsplan Markdal
en ontwerp Plan-Mer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam hebben besloten om het ontwerp van
het bestemmingsplan ‘Markdal’, de ontwerp PlanMer en alle bijlagen, ter inzage te leggen. Dit besluit
is op 8 maart 2019 gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.
Het ontwerp bestemmingsplan Markdal betreft
hoofdzakelijk de realisatie van nieuwe natuur in
Markdal. Daarnaast wordt op of nabij 8 locaties in
Strijbeek en Galder een nieuwe ontwikkeling toegestaan, variërend van een nieuwe woning tot een
recreatieve ontwikkeling of de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw.
Ook liggen ter inzage de ontwerp Plan-Mer (milieueffectrapport), een voorstel herbegrenzing Natuur Netwerk Brabant en ontwerpbesluiten Hogere waarde
wegverkeerslawaai voor 3 woningbouwlocaties.
Iedereen krijgt van 12 maart 2019 tot en met 23 april
2019 de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. U kunt het ontwerp bestemmingsplan, de PlanMer en alle bijlagen tijdens openingstijden inzien op
het gemeentekantoor te Alphen. Als u het bestemmingsplan wilt inzien maakt u een afspraak met de
gemeente. U kunt online een afspraak maken via
www.alphen-chaam.nl of door te bellen naar ons algemene nummer 14013. U kunt het plan ook bekijken
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMROnummer is NL.IMRO.1723.BPBG2010MARKDAL-0301.
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de gemeentelijke website, www.alphen-chaam.nl.

• We ontvangen u graag in Galder
U weet het vast al wel: Sinds 15 januari kunt u als inwoner elke dinsdag tussen 16.00 uur en 19.00 uur in
Galder bij de Leeuwerik terecht om zaken te regelen
met de gemeente.
Elke week komen er mensen bij ons langs. Zij hoeven
dan niet helemaal naar het gemeentehuis in Alphen
te rijden om zaken met de gemeente te regelen. De
mensen die tot nu toe een afspraak maakten in Galder kwamen vooral voor een reisdocument of rijbewijs.
Maar u kunt ook voor andere zaken een afspraak
maken in Galder hoor. Wilt u iemand spreken over
bijvoorbeeld een vergunning, een bestemmingsplan,
een gehandicaptenparkeerplaats of een evenementenvergunning? Ook dit kan in Galder. U kunt hiervoor ook een afspraak maken via het telefoonnummer 14 013. Zegt u er dan bij dat u wilt afspreken in
de Leeuwerik in Galder.

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

Citta’s Tour
In de voorbereiding op het maken van die app maakten de kinderen zelf foto’s van interessante gebouwen of monumenten die ze gebruikten om in de routeapp te plaatsen. Het project heet Citta’s Tour.

Expositie
In de creatieve lessen ontstond het idee om deze
foto’s weer om te zetten in tekeningen. De gebouwen werden geschetst en ingekleurd met waterverf.
Bij afsluiting van het project werden de tekeningen
getoond aan kinderen van andere scholen in onze
gemeente en aan de initiatiefnemers van het project.
Vanwege het grote enthousiasme over de app, de
tour en de tekeningen is er nu hiervan een expositie
in de hal van het gemeentekantoor. Deze expositie
kunt u tijdens openingstijden van het gemeentehuis
tot 15 juni bekijken.

• GGD West-Brabant vaccineert
35.000 jongeren tegen
meningokokkenziekte

Dit voorjaar worden
er in heel Nederland
860.000
jongeren
ingeënt tegen de meningokokkenziekte.
Ruim 35.000 daarvan
wonen in de regio
West-Brabant, waaronder onze gemeente
valt. De GGD is druk bezig met de voorbereidingen
van deze grote klus. Ben jij tussen de 15 en 18 jaar?
Dan krijg je eind maart of eind mei een uitnodiging
voor de inenting. Kinderen van 14 jaar ontvingen vorig jaar al een uitnodiging hiervoor.
Op www.ggdwestbrabant.nl/meningokokken vind je
meer informatie. Ook op de campagnewebsite van
het RIVM staat meer informatie www.deelditnietmetjevrienden.nl.

• Weet u het nog?

“Hart voor de leefomgeving”; dit is het thema van het
raadsakkoord 2018-2022 van de gemeente AlphenChaam. 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 zorginstel-

• Kijk voor meer informatie op

Cittaslow-project
In de zomer van 2018 ontwierpen de kinderen van de
bovenbouw van de basisschool Willibrordus uit Alphen een toeristische app. Die app maakten zij in het
kader van een Cittaslow-project. Met deze app kun
je een route door Alphen lopen en krijg je informatie
over gebouwen, straten en monumenten.

Plastic, metalen en verpakkingen mogen in
dezelfde zak. We halen
deze een keer per twee
weken bij u op.
Op de afvalkalender ziet
u wanneer dat is. Op
www.alphen-chaam.nl
www.baarle-nassau.nl
ziet u wat er wel en wat
er niet bij het PMD-afval
hoort.

www.alphen-chaam.nl

