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

Officiële Bekendmakingen - week 46 / 2017
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
7 november 2017, Het Sas 11, 5131 RC
realiseren varkensstal met biologisch gecombi-
neerde luchtwasser en plaatsen chemische en bio-
logische luchtwassers op bestaande stallen
12 november 2017, Baarleseweg 60A, 5131 BD
uitbreiden woning aan de achterzijde
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht het voornemen hebben het volgende 
besluit te nemen:
15 november 2017, Markweg 15, 4856 AC
wijzigen bedrijf
De ontwerp-omgevingsvergunning, de verklaring 
van geen bedenkingen (afgegeven door de Gede-
puteerde Staten van Noord-Brabant) en de bijbe-
horende stukken liggen van 20 november 2017 6 
weken ter inzage in het gemeentehuis van Alphen-
Chaam, Willibrordplein 1 in Alphen. De ontwerp-
omgevingsvergunning, de VVGB en de bijbehoren-
de stukken zijn op afspraak tijdens werkdagen in 
te zien. Hiervoor kunt u bellen met Imne Schout, te 
bereiken via telefoonnummer 088-3821000. 
Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen, 
kan iedereen zienswijzen naar voren brengen. 

Verleende omgevingsvergunningen 
met reguliere procedure
13 november 2017, Annevillelaan 99, 4858 RA
vervangen pannendak Vlaamse schuur door rieten 
dak
13 november 2017, Weegbree 20, Alphen
bouwen woning en aanleggen uitrit (17ZK05432)
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 
10 november 2017, Gilzeweg 23, 4859 AB
slopen stal
10 november 2017, Strijbeekseweg 43, 4856 AA
saneren asbestdakbedekking en zwerfasbest

Melding akkoord
3 november 2017, Houtgoorstraat 12, 4861 RN
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem buiten 
inrichtingen
9 november 2017, Bredaseweg 87, 4861 TC
melding Activiteitenbesluit, veranderen inrichting
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• Bekendmaking  
ontwerp-omgevingsvergunning  
Terover 23 in Alphen

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alphen-Chaam hebben besloten, gelet op artike-
len 2.1 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, dat zij het voornemen hebben 
om een omgevingsvergunning te verlenen voor het 
gebruiken van de bedrijfswoning ten behoeve van 
een plattelandswoning op het adres Terover 23 in 
Alphen.

De ontwerp-vergunning wordt ter inzage gelegd 
voor de activiteit:
• Handelen in strijd met regels ruimtelijke orde-

ning.

Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp verkla-
ring van geen bedenkingen liggen ter inzage 

De ontwerp-omgevingsvergunning, de ontwerpver-
klaring van geen bedenkingen (afgegeven door de 
gemeenteraad) en de bijbehorende stukken liggen 
van 16 november 2017 tot en met 29 december 2017 
ter inzage in het gemeentehuis van Alphen-Chaam, 
Willibrordplein 1 in Alphen. Iedereen krijgt de gele-
genheid om binnen deze termijn een mondelinge of 
schriftelijke zienswijze in te dienen tegen de ont-
werp-omgevingsvergunning. U kunt het plan ook 
bekijken op de landelijke website www.ruimtelij-
keplannen.nl. Het IMRO-nummer is NL.IMRO.1723.
ovTerover23-ON01.

• APV vergunningen

Verleende vergunning(en): 
Evenementenvergunning verleend voor het evene-
ment Sounds Like Madness op zaterdag 25 novem-
ber 2017 aan het Speelveld 1 te Alphen.

Datum besluit: 3 november 2017
Ontheffing artikel 35. Drank- en Horecawet verleend 
voor het evenement Sounds Like Madness op za-
terdag 25 november 2017 aan het Speelveld 1 te 
Alphen.

Datum besluit: 13 november 2017
Evenementenvergunning met ontheffing artikel 35. 
Drank- en Horecawet verleend voor het evenement 
Top 100 Live op 25 en 26 november 2017 aan de 
Goedentijd 51 te Alphen.

Datum besluit: 13 november 2017

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

• Voorgenomen 
verkeersbesluit 
2017-02

Oplaadpunt voor twee 
elektrische voertuigen 
op het Raadhuisplein in 
Chaam

Burgemeester en wethou-
ders van Alphen-Chaam 
zijn voornemens te beslui-
ten twee parkeerplaatsen  op het Raadhuisplein in 
Chaam aan te wijzen als gereserveerde plaatsen 
om elektrische voertuigen op te laden. 
De verkeersmaatregel zal worden uitgevoerd door 
plaatsing van bord E4 uit bijlage I van het Regle-
ment verkeersregels en verkeerstekens 1990 met 
onderbord met daarop de tekst ‘parkeren uitslui-
tend voor het opladen van elektrische voertuigen’.
De volledige tekst van het concept verkeersbesluit 
ligt van 17 november 2017 tot en met 29 december 
2017 voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis 
van de gemeente Alphen-Chaam, Willibrordplein 1 
te Alphen.
Belanghebbenden kunnen binnen de termijn van 
ter inzage legging mondeling of schriftelijk hun 
zienswijze kenbaar maken aan het college van bur-
gemeester en wethouders.

Voor verdere informatie en vragen kunt u contact 
opnemen met de heer P. van Drunen,  pietvandru-
nen@abg.nl

• Bekendmaking ontwerp 
verkeersbesluit 2017-01

Plaatsen bord C 7 R.V.V. inclusief onderbord 
uitgezonderd vrachtverkeer met aantoonbare 
bestemming Ballemanseweg Galder

Burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam 
hebben het voornemen een verkeersbesluit te ne-
men om borden C7 van bijlage 1 van het R.V.V.  in-
clusief onderbord “uitgezonderd vrachtverkeer met 
aantoonbare bestemming” te plaatsen. De borden 
zullen een zonale werking hebben en dienen, be-
houdens bestemmingsverkeer, het vrachtverkeer te 
weren van de Ballemanseweg in Galder.
Hiertoe zullen borden worden geplaatst bij de aan-
sluiting van de Ballemanseweg op de Galderse-
weg/st. Jacobsstraat en bij de aansluiting op de 
Rijsbergsebaan.
De volledige tekst van het concept verkeersbesluit 
ligt van 17 november 2017 tot en met 29 december 
2017 voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis 
van de gemeente Alphen-Chaam Willibrordplein 1 
te Alphen.
Belanghebbenden kunnen binnen de termijn van 
ter inzage legging mondeling of schriftelijk hun 
zienswijze kenbaar maken aan het college van bur-
gemeester en wethouders. 

Voor verdere informatie en vragen kunt u contact 
opnemen met de heer P. van Drunen, via  pietvan-
drunen@abg.nl

• 60 jaar getrouwd

Burgemeester Joerie Minses en wethouder Corry 
Janssen brachten op dinsdag 7 november een be-
zoek aan het diamanten bruidspaar Kees en Nel 
van den Broek-Coppens uit Chaam. Zij waren op 
zondag 12 november 60 jaar getrouwd.

• Collectieve Zorgverzekering 
voor Minima (CZM)

Heeft u een laag inkomen (tot 130% van het sociaal 
minimum) en hoge medische kosten, bijvoorbeeld 
door een chronische ziekte of handicap? En wilt u 
voor lage kosten uitgebreid verzekerd zijn? Maak 
dan gebruik van de Collectieve Zorgverzekering 
die onze gemeente samen met zorgverzekeraars 
CZ en VGZ aanbiedt. De gemeente betaalt in som-
mige gevallen een deel van uw zorgverzekering en 
u profiteert van veel extra’s. De Collectieve Zorgver-
zekering bestaat uit een basisverzekering en ver-
schillende aanvullende verzekeringen. U kiest al-
tijd de zorg die bij u past. Stap nu makkelijk en snel 
over via www.gezondverzekerd.nl! Dit kan vanaf 17 
november 2017. 

Vragen
Heeft  u vragen over de zorgverzekering van de ge-
meente? Neem dan contact op met de klantenser-
vice van CZ 088-555 7777 of VGZ (0900 - 779 97 71 
en https://www.vgz.nl/zorgverzekering/gemeen-
tepakket). Op onze website www.alphen-chaam.nl 
vindt u ook meer informatie.


