Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 17 / 2019
• Omgevingsvergunningen

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.

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
12 april 2019, Korenbloem 14, 4855 BH
bouwen tuinhuis
12 april 2019, Korenbloem 12, 4855 BH
bouwen tuinhuis
15 april 2019, Weegbree 10, 5131 HH
bouwen woning
16 april 2019, Nieuwstraat 36, 5131 BH
kappen boom
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

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!

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
verlengd
12 april 2019, Baarleseweg 16, 4861 BS
uitbreiden woning

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 AlphenChaam. U vindt daar ook informatie over wat u kunt
doen in bepaalde verdachte situaties en hoe u verdachte situaties kunt melden.

Volledige meldingen
11 april 2019, Kerzelseweg 8, 4855 AR
verwijderen asbesthoudende dakbedekking
12 april 2019, Kapelweg 2, 4861 CH
slopen meerdere gebouwen
12 april 2019, Baarleseweg 37, 4861 BR
vervangen asbest dak
12 april 2019, Baarleseweg 35, 4861 BR
vervangen asbest dak
12 april 2019, Bijsters 24, 5131 NW
saneren asbest dak
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Besluit verzonden op 15 april 2019, Motorcross op 27
en 28 april 2019 van 08.00 tot 18.00 aan Baarlesebaan 2 (MCCA Crossbos) te Alphen (178520)
Besluit verzonden op 16 april 2019, Boslust Festijn
op 11 mei 2019 van 15.00 uur tot 22.00 uur aan Pastoriehoef 2 te Alphen (178728)
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.

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!

• Meld illegale dumpingen

Drank en Horecawet
* ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet voor het
schenken van zwakalcoholische dranken tijdens
Motorcross op 27 en 28 april 2019 van 08.00 uur
tot 18.00 uur aan Baarlesebaan 2 (MCCA Crossbos) te Alphen
* ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet voor het
schenken van zwakalcoholische dranken tijdens
Boslust Festijn op 11 mei 2019 van 15.00 uur tot
22.00 uur aan Pastoriehoef 2 te Alphen

• Nationale dodenherdenking
4 mei in Chaam
Op 4 mei staan we in Nederland samen stil bij de
slachtoffers van oorlogsgeweld en vervolging. Dat
doen we in onze gemeente met een bijeenkomst in
de Ledevaertkerk in Chaam. Na deze bijeenkomst is
er een bloemlegging bij het monument op het Raadhuisplein in Chaam. Graag nodigen wij iedereen uit
hierbij aanwezig te zijn.
Het programma voor zaterdag 4 mei is:
19.15 uur: Begin herdenking in de Ledevaertkerk
met lezingen, voordrachten, zang en muziek
19.50 uur: Stille tocht naar het monument op het
Raadhuisplein
20.00 uur: Twee minuten stilte gevolgd door het Wilhelmus, bloemlegging en toespraak door
burgemeester mr. J.W.M.S. Minses
20.10 uur: Einde plechtigheid
Het gemeentebestuur van Alphen-Chaam en het
comité “4 en 5mei” nodigen met name de nabestaanden van de slachtoffers die als gevolg van
oorlogshandelingen zijn omgekomen, uit voor deze
bijeenkomst. Ook kinderen zijn, samen met hun ouders, van harte welkom.
Wij vragen de mensen in de gemeente en met name
degenen die in de buurt van de Ledevaertkerk en het
Raadhuisplein wonen, de vlag halfstok te hangen.

• Werkzaamheden Chaamseweg
beginnen later
De start van de werkzaamheden aan de Chaamseweg
in Alphen is uitgesteld.
Dat komt omdat Brabant Water pas met het aanpassen van de waterleiding op het kruispunt met de Molenstraat kan beginnen als de werkzaamheden aan
de transportleiding langs de rondweg klaar zijn. De
werkzaamheden beginnen op 6 mei 2019 en zijn voor
de zomervakantie afgerond.

• “WAAKT” u mee
over Alphen-Chaam?
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

• Kijk voor meer informatie op

Als het om dumpen van drugsafval gaat, staat Brabant landelijk bovenaan. Favoriete plekken voor
drugsdumping zijn natuur- en buitengebieden. Afval
van synthetische drugs zit barstensvol gevaarlijke
chemicaliën. Dat brengen risico’s met zich mee voor
het milieu en voor onze gezondheid. Ziet u iets verdachts of ziet u dat er ergens illegaal wordt gedumpt?
Meld dit dan bij de politie (0900-8844) of bij Meld
Misdaad Anoniem (0800-7000). Meer informatie op
onze website www.alphen-chaam.nl of www.brabant.nl/drugs

• Bewaar een boodschappentas
in uw voorraadkast

Bewaar een tas voor de boodschappen in uw voorraadkast. Ieder keer als u naar de winkel gaat, ziet u
wat u al in huis heeft en koopt u niet teveel. Zo verspilt u minder voedsel en voorkomt u onnodig afval.
Met de campagne ‘GFT, wat doe jij ermee?’ delen
alle gemeenten in de regio Hart van Brabant tips.
Wij doen dat ook. Hoe kunt u makkelijker GFT scheiden en afval voorkomen? Nog teveel etensresten,
groente- en fruitresten zitten namelijk in ons restafval. Vaak gaat het dan om voedsel dat al over de
datum is. Wat doet u om voedselverspilling of afval
te voorkomen? Wat doe jij om voedselverspilling of
afval te voorkomen? Volg de Facebook pagina www.
facebook.com/alphen-chaam of Twitter www.twitter.com/alphen-chaam en deel jouw tips! Of kijk op
https://www.alphen-chaam.nl/gftafval.html

• Wanneer en hoe zet ik mijn
container/PMD-zak op de juiste
manier aan straat?

De ophaaltijden kunnen anders zijn dan u gewend
bent. Op de ophaaldag zet u de container/PMD zak
vóór 07.30 uur aan de straat, om er zeker van te zijn
dat we uw afval meenemen. Zorg ervoor dat het deksel van de container dicht is en dat de inhoud van de
container niet zwaarder is dan 75 kg. Zet de container met de handvatten wijzend in de richting van de
straat. Haal uw lege container vóór 20.00 uur weer
binnen.

www.alphen-chaam.nl

