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Officiële Bekendmakingen - week 47 / 2017
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
13 november 2017, Ballemanseweg 1A, 4855 AP
kappen boom
Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen 
met reguliere procedure
15 november 2017, Bredaseweg/Boshoven/
Chaamseweg (sectie K204, G1135, M1145), Alphen 
en Chaam
kappen 3 bomen (17ZK05076)
15 november 2017, Dingemansstraat 3, 4861 PT
bouwen woning met garage
16 november 2017, Heuvelstraat 2, 5131 AP
vervangen dakpannen en aanbrengen damp-open 
folie en panlatten
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 
13 november 2017, Oude Bredasebaan 11, 4861 NC
saneren asbesthoudende kippenstal
15 november 2017, Kleistraat 15, 4861 CA
saneren asbesthoudende dakbedekking
15 november 2017, Dorenbos 17, 5131 ZJ
saneren asbesthoudende materialen

Melding akkoord 
16 november 2017, Bosweg ongenummerd, sectie K 
nr. 967 (17ZK05689)
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem buiten 
inrichtingen
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• Voorbereidingen aanleg rotonde 
Alphenseweg en viaduct Bels 
Lijntje gestart

Rotonde
Boskalis is gestart met de voorbereidingen voor de 
aanleg van een rotonde aan de Alphenseweg tus-
sen Baarle-Nassau en Alphen. De rotonde vormt 
straks de verbinding tussen de Alphenseweg en de 
randweg Baarle. Om de rotonde voor zowel de weg-
gebruikers als de aannemer veilig aan te leggen, 
legt Boskalis op dit moment een zogenaamde by-
pass aan. De aanleg van de rotonde zelf is gepland 
in februari 2018.

Viaduct
Voor fietsers en landbouwverkeer is er een tijdelij-
ke weg aangelegd op de plek waar de toekomstige 
randweg Baarle het Bels LIjntje kruist. Dit is nodig 
om het viaduct over de randweg veilig aan te kun-
nen leggen. Voor dat viaduct worden de ophogin-
gen aan de zuid- en noordzijde van de toekomstige 
randweg al neergelegd. De ophogingen bestaan uit 
zand met een afdeklaag van bovengrond. De werk-
zaamheden van de bouw van het viaduct staan ge-
pland vanaf april 2018.

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

• Bent of kent u een kampioen?  
Meld u dan aan.

Als gemeente zijn we trots op onze (sport)kampioe-
nen en mensen die op een of andere manier in 2017 
een bijzondere prestatie leverden. Het gemeente-
bestuur wil deze mensen graag in het zonnetje  zet-
ten tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op woens-
dag 3 januari 2018 bij C.C. Den Heuvel in Alphen. 
Om er zeker van te zijn dat we niemand over het 
hoofd zien vragen wij aan de kampioenen om zich 
aan te melden. Kent u of bent u een kampioen, een 
kampioensteam of iemand die een bijzondere pres-
tatie heeft geleverd in 2017, laat het ons weten via 
ellymeeuwsen@abg.nl. Opgeven kan tot en met 2 
december 2017. De richtlijnen voor wie in aanmer-
king kan komen vindt u op www.alphen-chaam.nl/
onderscheidingen

Wilt u meer informatie? 
Dat kan via 088-3821430 of 
ellymeeuwsen@abg.nl 

• 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 Zorg-
verzekering bestaat uit een basisverzekering en 
verschillende aanvullende verzekeringen. U kiest 
altijd de zorg die bij u past. Stap nu makkelijk en 
snel over via www.gezondverzekerd.nl! 

Wat zijn de belangrijkste voordelen?
De belangrijkste voordelen op een rijtje:
• 6% korting op de basisverzekering;
• Bij een netto inkomen tot 110% van het sociaal 

minimum betaalt de gemeente mee in de premie;
• Keuze uit meerdere goede aanvullende verzeke-

ringspakketten.

Daarnaast zijn er, afhankelijk van het pakket dat u 
kiest, nog de volgende voordelen:
• Mogelijkheid van gespreide betaling eigen risico, 

of het meeverzekeren daarvan;
• Mogelijkheid tot het meeverzekeren van de wet-

telijke eigen bijdrage voor Wmo en Wlz.

In de tabel ziet u op basis van uw netto inkomen of 
u kunt deelnemen.

TABEL INKOMENSGRENZEN CZM 2018
Gezins- Netto inkomen
samenstelling per maand*

Alleenstaand / 
alleenstaande ouder 110% 130%
• 21 jaar tot pensioen-
 gerechtigde leeftijd € 1.085,17 € 1.282,48
• Vanaf pensioen-
 gerechtigde leeftijd € 1.219,33 € 1.441,02

Gehuwd / Samenwonend
• 21 jaar tot pensioen-
 gerechtigde leeftijd € 1.550,24 € 1.832,10
• 1 of beide partners 
 pensioengerechtigde 
 leeftijd € 1.666,21 € 1.969,16

*  Het netto inkomen per maand is inclusief vakan-
tiegeld.

*  Het netto inkomen per maand is exclusief  huur-
toeslag, zorgtoeslag, bijzondere bijstand, kind-
gebonden budget, kinderopvangtoeslag, en per-
soonsgebonden budget.

*  normbedragen Participatiewet per 1 juli 2017

Makkelijk en snel overstappen
• Overstappen is makkelijk en snel te regelen. 

Maak nu een keuze en meld u aan vóór 1 janu-
ari 2018 via www.gezondverzekerd.nl. CZ of VGZ 
regelt dan de opzegging van uw huidige verzeke-
ring. 

• Bent u al verzekerd bij CZ of VGZ, maar wilt u de 
aanvullende verzekering veranderen? Ook dan 
kunt u zich via www.gezondverzekerd.nl aanmel-
den.

• Lukt het u niet om via www.gezondverzekerd.nl 
aan te melden? Neemt u dan telefonisch contact 
op met de gemeente voor het opvragen van een 
aanmeldformulier. U kunt hiervoor ook terecht 
bij de balie van het gemeentehuis. Het formulier 
kunt u invullen en zelf opsturen naar de zorgver-
zekeraar. 

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/gemeente-
pakket).
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