Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 22 / 2019
• Omgevingsvergunningen

• Hoe voorkomt u dat de GFTcontainer stinkt?

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
24 juni 2019, Hazenbergpad, sectienr.: K464
bouwen vrijstaande woning (19ZK01689)
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
24 mei 2019, Goedentijd 59, 5131 NS
tijdelijk afwijken bestemmingsplan t.b.v. kleinschalig kampeerterrein
27 mei 2019, Weegbree 10, 5131 HH
bouwen woning
28 mei 2019, Engelbertstraat 31, 5131 BJ
vervangen garage door grotere garage, overkapping
en erfafscheiding
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
27 mei 2019, Ballemanseweg 6a, 4855 AP
saneren asbest
27 mei 2019, Strijbeekseweg 46, 4856 AB
saneren asbest golfplaten
28 mei 2019, Kloosterstraat 8, 4861 PB
saneren asbest dak
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

Zet de GFT-container
een beetje open met
een stuk hout. Zo
stinkt de container
minder in de zomer
en vriest de deksel
niet vast in de winter.
We delen tips met u hoe u makkelijker uw GFT kan
scheiden en afval kan voorkomen. De gemeenten
gebruiken hiervoor de campagne ‘GFT, wat doe jij
ermee?’ Een simpel stuk hout maakt de GFT-container aantrekkelijker in gebruik, wat afval scheiden
stimuleert. Nog teveel etensresten, groente- en
fruitresten zitten namelijk in ons restafval. Dat is
jammer, want dit zijn waardevolle grondstoffen.
Wat doet u met uw GFT om stankoverlast te voorkomen? Volg ons op Facebook of Twitter en deel uw
tips! Of kijk op www.alphen-chaam.nl/gftafval.

• Jonge Mantelzorgers staan centraal
in de week van 3 tot en met 9 juni
Het Thema van dit jaar is
“24/7 zorgen”

• Attendering bekendmaking
voorontwerpbestemmingsplan
Raadhuisstraat 15-19 te Alphen

De Week van de Jonge Mantelzorger is een initiatief
om het gesprek aan te gaan over en met jonge mantelzorgers. Zij dragen dag en nacht de last van zorg
voor een gezinslid. Elk gezin, elke zorgbehoevende
en elke mantelzorger is anders. Maar wat jonge
mantelzorgers met elkaar gemeen hebben, zijn hun
zorgtaken, hun kopzorgen en soms het gemis aan
zorg en aandacht; 24 uur, 7 dagen per week

De gemeente Alphen-Chaam is bezig met een nieuw
bestemmingsplan voor deze locatie. Het voorontwerp bestemmingsplan Raadhuisstraat 15-19 te
Alphen ligt zes weken ter inzage. De publicatie is
op 28 mei 2019 gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl. U krijgt van 28 mei 2019 tot en
met 8 juli 2019 de gelegenheid een inspraakreactie
in te dienen. U kunt het voorontwerp bestemmingsplan 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.BPraadhuisstr15-VO01. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de gemeentelijke
website, www.alphen-chaam.nl.

Mantelzorger ben je altijd; niet alleen als je boodschappen doet, een zusje kalmeert of je ouders medicijnen geeft. In onze gemeente hebben we vorig
jaar een start gemaakt met het invoeren van een
mantelzorgcompliment voor jonge mantelzorgers.
Met de nu bekende jonge mantelzorgers binnen
onze gemeente gaan we in de week van 3 tot en met
9 juni in gesprek. We gaan samen kijken wat wij,
naast het geven van een mantelzorgcompliment,
nog meer kunnen betekenen voor de jonge mantelzorgers.
Ben jij een jonge mantelzorger of ken jij een jonge
mantelzorger in jouw omgeving neem dan contact
op met Alma Patist, 06-10 26 70 86 of almapatist@
contourdetwern.nl
Week van de Jonge Mantelzorger 2019 is een initiatief van Vanzelfsprekend!?, platform voor Jonge
Mantelzorgers.

• Kent u iemand die een lintje
verdient?

• Attendering bekendmaking
vaststelling bestemmingsplan
Ballemanseweg 2a
De gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam
stelde op 23 mei 2019 het bestemmingsplan Ballemanseweg 2a ongewijzigd vast. Dit besluit is op
31 mei 2019 gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden hebben van 4 juni
2019 tot en met 16 juli 2019 de gelegenheid om beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State. U kunt het plan bekijken op
de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het IMRO-nummer is NL.IMRO.1723.BPBallemanseweg2a-VS01. Voor nadere informatie verwijzen wij u
naar de gemeentelijke website.

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

• Inloopavonden plan
afvalinzameling 2020

• XTC. Daar zit een luchtje aan

De gemeenteraad heeft het plan afvalinzameling
2020 vastgesteld. U heeft begin juni een nieuwsbrief met informatie over de wijzigingen in de bus
gekregen

Met deze slogan vragen het Openbaar Ministerie en
de politie iedereen mee te helpen om XTC-labs en
dumpingen van XTC-afval te bestrijden. Hoe? Door
signalen die wijzen op labs of dumpingen te melden!

Inloopavonden
Hebt u vragen dan kunt u terecht tijdens een van de
inloopavonden. Deze zijn:
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!
Uiteraard kunt u ook terecht bij ons klantcontactcentrum via 14 013 of afvalinzamelen@alphenchaam.nl. Ook op onze website https://www.alphen-chaam.nl/afval/afvalinzameling2020.html
staat meer informatie.

• Kijk voor meer informatie op

Wat zijn de signalen van labs en dumpingen?
- Ruikt u een chemische (bijvoorbeeld een anijsachtige) geur?
- Ziet u busjes of gesloten aanhangers rond een
gebouw/er dicht tegen aan geparkeerd?
- Ziet u blauwe vaten/jerrycans/vloeistofcontainers?
- Ziet u een gebouw met afgeplakte ramen die
nooit opengaan/een doodnormale schuur die
behangen is met camera’s/waarop een afzuiginstallatie is aangesloten?
Dan heeft u mogelijk een XTC lab of dumping van
XTC afval gezien.
Meer informatie
of melden
Herkent u de signalen?
Meld het dan onmiddellijk via 0800 6070
of anoniem via 0800
7000.
Zie ook www.OM.nl/
daarziteenluchtjeaan
#samensterktegenondermijning

www.alphen-chaam.nl

