Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 22 / 2019
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
14 mei 2019, Schuttershoefweg 8a, 4861 PV
intrekken milieuvergunning
20 mei 2019, (middenberm) Looiersboom, sectienr.
H 4364
kappen 9 bomen (op gemeentegrond)
22 mei 2019, Withagen 54, 4861 AR
verbouwen 4 verpleegkamers
22 mei 2019, Withagen 54, 4861 AR
wijzigen brandveiligheid
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
16 mei 2019, Goorstraat 4, 5131RG A
uitbreiden sanitairgebouw en plaatsen 3 containers
16 mei 2019, Korenbloem 14 (12), 4855 BH
bouwen tuinhuis
16 mei 2019, Korenbloem 12, 4855BH
bouwen tuinhuis
22 mei 2019, Speelveld 1, 5131 AW
gebruik kamer voor behandeling fysiotherapie
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 (SM)
16 mei 2019, Bouwerij 11, 4855 AM
saneren asbest
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.
Ingekomen aanvragen vergunningen APV
en bijzondere wetten
Vlooienmarkt 2019 Muziekvereniging Vlijt en Volharding op 15 september 2019 van 09:30 uur tot
16:00 uur in CC Den Heuvel en Pools Pleintje in Alphen.
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Besluit verzonden op 25 mei 2019, Bekerbal op 25
mei 2019 van 20.00 uur tot 02.00 uur in Belsebaan
5 te Alphen. Zaaknummer 181414
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.
Drank en Horecawet
* ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet voor het
schenken van zwakalcoholische dranken tijdens
Bekerbal op 25 mei 2019 van 20.00 uur tot 01.45
uur in Belsebaan 5 te Alphen.

• Voornemen ambtshalve opneming
van de adresgegevens als
onbekend in de Basisregistratie
Personen
Het college van Alphen-Chaam maakt bekend dat
het van plan is om van onderstaande personen
ambtshalve de adresgegevens als onbekend op te
nemen in de Basisregistratie Personen (BRP). Uit
onderzoek is gebleken dat betrokkenen niet meer
wonen op het adres waar zij volgens de BRP staan
ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet
ontvangen. Ook hebben wij niet vast kunnen stellen
wat de huidige woonplaats is. Iedereen is verplicht
het nieuwe adres door te geven aan de gemeente.
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Een eventuele ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor
betrokkenen. Wij verzoeken u binnen 28 dagen na
datum publicatie uw verhuizing door te geven aan
het Klantcontactcentrum (KCC) tel: 14 013. Bij geen
reactie binnen 28 dagen na dagtekening publicatie gaan wij over tot definitieve opneming van de
adresgegevens onbekend in de BRP.

• Raad stemt in met plan
afvalinzameling 2020
Beter restafval scheiden voor een beter milieu. Dat
zijn de uitgangspunten van het nieuwe plan voor
afvalinzameling 2020. De gemeenteraad heeft ingestemd met dit plan. Het plan gaat uit van diftar;
goed scheiden loont. Daarnaast komt er extra service.

• Kijk voor meer informatie op

Wethouder Frank van Raak: “Ik ben blij dat we mede
dankzij de inbreng van inwoners tot het nieuwe
plan zijn gekomen. Op dit moment verdwijnt veel
afval in de restcontainer. Door betere scheiding
kunnen we uit het afval grondstoffen halen. Van
deze grondstoffen kunnen we weer nieuwe producten maken. Dat is beter voor het milieu. Van afval
naar grondstof!

Weten wat er verandert? Kijk op www.alphenchaam.nl voor meer informatie.
Begin juni ontvangt u van ons een nieuwsbrief over
de wijzigingen. Daarnaast houden we inloopavonden. Deze zijn op:
Galder, woensdag 19 juni, De Leeuwerik,
Sint Jacobsstraat 1b
Alphen, maandag 1 juli, gemeentehuis Alphen,
Willibrordplein 1
Chaam, dinsdag 2 juli, Taxandriagebouw,
Gilzeweg 12
Telkens van 18.00 tot 20.00 uur.
U bent van harte welkom!

• Bent u de parttime hero die wij
zoeken?

De brandweer Chaam is nog steeds op zoek naar
nieuwe collega’s. Is een parttime baan als brandweerman- of vrouw iets voor u? Als parttime hero
doet u precies hetzelfde werk als de beroepscollega’s: u redt mensen, blust branden, bestrijdt ongevallen met gevaarlijke stoffen, bevrijdt verkeersslachtoffers uit auto’s etc.

Heeft u vragen, of wilt u zich aanmelden
als parttime hero?
Wilt u direct uw interesse kenbaar maken voor de
functie van parttime hero? Dat kan via www.brandweer.nl/parttimehero. Voor vragen kunt u contact
opnemen met Gerben van den Ouweland van de
brandweerpost Chaam. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-22205209.

• Groot onderhoud aan N639,
noordelijk deel

Van 11 juni tot en met 12 juli voert Boskalis werkzaamheden aan de N639 uit in het kader van het
groot onderhoud. Dan is het gedeelte tussen Chaam
en Ulvenhout aan de beurt. Aan het gedeelte tussen
Baarle-Nassau en Chaam heeft Boskalis in 2018 gewerkt. De werkzaamheden gebeuren in drie fasen.
Soms zullen zij ook ’s nachts werken. Boskalis zet
een halve rijbaan af en er staan verkeerslichten.
De laatste drie weekenden van juni en het eerste
weekend van juli is de weg in beide richtingen afgesloten. Er is een omleidingsroute die door borden
aangegeven is.

• Kent u iemand die een lintje
verdient?

Ieder jaar krijgen veel Nederlanders rond Koningsdag een ‘lintje’. Dat gebeurt ook weer in 2020.
Daarvoor moet de burgemeester de aanvragen al op
1 juli 2019 binnen hebben! U kunt als organisatie of
als privépersoon (ondersteund door een organisatie) een ‘lintje’ aanvragen voor iemand.

Eerst bellen
Wilt u iemand voordragen voor een lintje? Bel dan
eerst met Elly Meeuwsen, telefoonnummer 0883821430 of mail naar ellymeeuwsen@abg.nl. Zij is
bij de gemeente belast met deze aanvragen en kan
u vertellen wat er allemaal bij komt kijken.
Wilt u vooraf wat meer informatie over wat er bij
komt kijken, ga dan naar www.alphen-chaam.nl/
onderscheiding.

• Bekendmaking
ontwerpbestemmingsplan
Boswachterij Chaam

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alphen-Chaam hebben besloten om het ontwerp
van het bestemmingsplan ‘Boswachterij Chaam’ en
alle bijlagen, ter inzage te leggen. Dit besluit is op
31 mei 2019 gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.
Het ontwerpbestemmingsplan Boswachterij Chaam
betreft hoofdzakelijk de realisatie van een natuurpoort en wellness-hotel op de locatie van het voormalige Weidebad aan de Alphensebaan in Chaam.
Het plan omvat een voorstel en onderbouwing voor
de herbegrenzing van het Natuur Netwerk Brabant
(NNB) en een beeldkwaliteitsplan.
Iedereen krijgt van 4 juni 2019 tot en met 15 juli 2019
de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. U
kunt het ontwerpbestemmingsplan 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.alphenchaam.nl of door te bellen naar ons algemene nummer 14013. U kunt het plan ook bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer
is NL.IMRO.1723.boswachterijchaam-ON01. Voor
nadere informatie verwijzen wij u naar de gemeentelijke website, www.alphen-chaam.nl.

www.alphen-chaam.nl

