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

Officiële Bekendmakingen - week 38 / 2017
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
16 september 2017, Heuvelstraat 2, 5131 AP
vervangen dakpannen en aanbrengen damp-open-
folie en panlatten
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen 
met reguliere procedure
14 september 2017, Kloosterstraat 17, 4861 PA
restaureren dak en wijzigen kozijnen
14 september 2017, provinciale weg N639 t.h.v. 
hectometerpaal 13,2 (sectie G nr. 1135), Chaam
kappen boom
18 september 2017, Baarleseweg 35, 4861 BR
uitbreiden opslagruimte
Belanghebbenden kunnen op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit 
besluit, binnen 6 weken na de datum van verzen-
ding van het besluit. 

Volledige meldingen 
14 september 2017, De Leeuwerik 1, 4859 AC
slopen agrarische bedrijfswoning met bijgebouwen

• Agenda Raadsvergadering 
donderdag 28 september 2017 

SKAC - Taxandria - Gilzeweg 12, 4861 AT Chaam
19.30 uur.
Onder andere de volgende agendapunten worden 
behandeld:
8. het kennisnemen van het informatiebeleids-

plan 2017-2019 van de ABG
9. het vaststellen van het verslag ten behoeve van 

Horizontale Verantwoording Archieven
10. het verlenen van toestemming om in te stem-

men met de 2e wijziging van de Gemeenschap-
pelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant

11. het instemmen met de wijzigingen in de Ge-
meenschappelijke regeling Programma School-
verzuim en Voortijdig Schoolverlaten West-Bra-
bant

12. het vaststellen bestemmingsplan Strijbeekse-
weg 42a in Strijbeek

13. tot het kiezen van een voorkeurscenario voor 
het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen 
in 2018

14. het vaststellen van de notulen van de raadsver-
gadering van 13 juli 2017

De agendastukken met bijlagen zijn in te zien via 
www.alphen-chaam.nl 

• Inloopavond bestemmingsplan 
Markdal, Alphen-Chaam

Op donderdag 5 oktober van 16.30 tot 19.30 vindt 
er een inloopavond plaats ten behoeve van het 
voorontwerpbestemmingsplan Markdal, voor het 
gedeelte gelegen in de gemeente Alphen-Chaam. 
De inloopavond vindt plaats in De Leeuwerik, Sint 
Jacobsstraat, Galder. 
Het bestemmingsplan Markdal is in opdracht van 
de Vereniging Markdal, duurzaam en Vitaal en ver-
schillende initiatiefnemers in het plangebied, op-
gesteld.  Het bestemmingsplan is een vervolg op 
de visie “Perspectief voor het Markdal” waarin de 
uitgangspunten en de gewenste ontwikkelingen in 
het Markdal worden beschreven. Het betreft het re-
aliseren van een groot deel van het Natuurnetwerk 
Brabant (NNB) in het Markdal. Daarnaast zijn er in 
het bestemmingsplan zeven zeer diverse ruimte-
lijke ontwikkelingen opgenomen.

Tijdens de inloop kunt u het bestemmingsplan in-
zien en vragen stellen aan de aanwezige ambtena-
ren. Na deze avond heeft u nog tot en met 16 oktober 
de gelegenheid om schriftelijk een inspraakreactie 
in te dienen. 
Voor nadere informatie of vragen over de inloop-
avond of het bestemmingsplan kunt u contact op-
nemen met Denise Verhaak, per mail via Denisever-
haak@abg.nl of telefonisch via 14013.

Directe link naar het bestemmingsplan Markdal:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
?planidn=NL.IMRO.1723.BPBG2010MARKDAL-0201

• Anne en Elise gingen met 
burgemeester Minses naar  
de Brabantse dodenherdenking  
in Waalre

Op 13 september vond in Waalre de 73e provinciale 
herdenking plaats van alle Brabantse gesneuvelde 
militairen en verzetsstrijders sinds het begin van de 
Tweede Wereldoorlog. Het thema van dit jaar was 
“Kinderen in oorlogstijd”. 
Burgemeester Minses ondersteunt de wens van 
de provincie en de Stichting Herdenking Brabants 
Gesneuvelden om de be-
trokkenheid van kinde-
ren bij deze bijeenkomst 
te bevorderen en nodig-
de ook dit jaar twee kin-
deren, Anne en Elise, uit 
om mee te gaan. Het was 
een indrukwekkende bij-
eenkomst. 

• Kijk voor meer informatie op www.alphen-chaam.nl

• Enquêteresultaten bekend, Alphen 
krijgt geen servicepunt bibliotheek

De gemeente heeft met een enquête onderzocht of 
er onder Alphenaren die nu lid zijn van een biblio-
theek, behoefte is aan een servicepunt in Alphen. 
De onderzoeksresultaten laten geen duidelijke 
voorkeur zien voor een servicepunt. Daarom richt 
Stichting Bibliotheek Alphen-Chaam vooralsnog 
geen servicepunt in. Eind 2018 evalueert de ge-
meente het bibliotheekgebruik in de gemeente. 
Mogelijk is dit een moment om de komst van een 
servicepunt in Alphen nog eens te overwegen.

• Wat is het bibliotheekaanbod  
voor inwoners van de gemeente 
Alphen-Chaam?

In de zomer van 2016 is het bibliotheekaanbod in 
de gemeente gewijzigd. Regelmatig ontvangen we 
hierover vragen. Daarom zetten we hieronder de 
mogelijkheden op een rij.
Stichting Bibliotheek Alphen-Chaam beheert een 
vestiging in Chaam en een uitleenpunt in Galder. 
De bibliotheek en het uitleenpunt zijn voor alle in-
woners van de gemeente toegankelijk. Meer infor-
matie staat op www.bibliotheekalphenchaam.nl. 
Daarnaast verzorgt Theek 5 het programma “Biblio-
theek op School” voor de basisscholen in de ge-
meente. 
Beide organisaties ontvangen voor hun activiteiten 
subsidie van de gemeente.
Theek 5 heeft in de directe omgeving vestigingen in 
Baarle-Nassau en in Gilze. U kunt gewoon lid blij-
ven van deze en andere bibliotheken in de regio. 
Vanaf 1 juli 2017 brengen deze aan leden die wo-
nen in de gemeente Alphen-Chaam een bedrag van 
€ 35,00 per jaar in rekening, bovenop het abonne-
mentsbedrag. Dat betekent dat ook voor elk kind € 
35,00 betaald moet worden voor een lidmaatschap. 
Dit geldt vanaf het moment dat het nieuwe abon-
nementsjaar ingaat. Voor meer informatie: www.
theek5.nl

• Alphen-Chaam zet in op betere 
afvalscheiding

Het grootste gedeelte van het afval dat nu terecht 
komt in de container voor restafval is opnieuw te 
gebruiken. Op dit moment zo’n 90%. Door het afval 
beter te scheiden kunnen deze grondstoffen ver-
werkt worden tot nieuwe producten. De gemeente 
Alphen-Chaam streeft ernaar om de hoeveelheid 
restafval terug te brengen van 218 kilogram per 
inwoner per jaar naar 100 kilogram in 2020 en 30 
kilogram in 2025.
Om de hoeveelheid restafval te verminderen stelt 
het college voor om de wijze van afvalinzameling 
aan te passen. Er zijn drie opties onderzocht. Het 
college spreekt zijn voorkeur uit voor de optie waar-
in de gemeente herbruikbaar afval aan huis blijft 
ophalen zoals groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en 
plastic, metaal, blik en drankenkartons (PMD). De 
kleine hoeveelheid overgebleven restafval kun u bij 
deze optie naar centrale ondergrondse containers 
brengen. 
Op 28 september vergadert de gemeenteraad over 
dit voorstel. De vergadering begint om 19.30. U 
bent van harte welkom om deze vergadering bij te 
wonen.
Kijk voor meer informatie op www.alphen-chaam.nl

• Binnenkort staan de bladkorven  
er weer

Komende weken plaatsen we bladkorven in woon-
straten met veel of grote bomen in openbaar ge-
bied, die overlast geven voor aangrenzende be-
woners. Wij geven bewoners die de straat schoon 
willen houden daarmee de mogelijkheid het afge-
vallen blad op één centrale plaats aan te bieden. 
De medewerkers van de buitendienst legen de kor-
ven regelmatig. We benadrukken dat de bladkorven 
alléén bestemd zijn voor blad uit het openbaar ge-
bied. Tuinafval en takken  horen daar niet in thuis. 
Deze kunt u aanbieden via de groencontainer of 
gratis afvoeren naar de milieustraat. Op www.alp-
hen-chaam.nl ziet u waar de containers staan. 


