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

Officiële Bekendmakingen - week 15 / 2018
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
30 maart 2018, Wildertstraat 35
plaatsen zonnepanelen
3 april 2018, Ulicotenseweg 9, 4861 RR 
wijzigen bestemming t.b.v. realiseren gastouderop-
vang
3 april 2018, Goedentijd 29, 5131 AR
bouwen werktuigenberging
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

• Raadsvergadering:  
donderdag 19 april 2018 

SKAC- Taxandria – Gilzeweg 12, 4861 AT Chaam 
19.30 uur. 

Agenda
Onder andere de volgende agendapunten worden 
behandeld:
8. Voorstel tot het aanwijzen van een waarnemend 

raadsvoorzitter en tot het benoemen van de le-
den van de Rekenkamercommissie en de audit-
commissie

9. Voorstel tot beschikbaar stellen van een krediet 
voor het locatieonderzoek voor de huisvesting 
van de basisscholen te Chaam.

10. Vaststellen van de notulen van 
 - de raadsvergadering van 27 maart 2018 en 
 - de raadsvergadering van 29 maart 2018 

• Inloopbijeenkomst 
donderdag 19 april werkzaamheden 
groot onderhoud N639 Baarle 
Nassau - Chaam -   Ulvenhout 

Waarom groot onderhoud?
De provincie Noord-Brabant gaat na de zomerva-
kantie groot onderhoud uitvoeren aan de provincia-
le weg N639 met de bijbehorende fietspaden. Groot 
onderhoud is noodzakelijk om er voor te zorgen dat 
de weg voor de komende 10 jaar weer zonder pro-
blemen gebruikt kan worden. 

Wat houden de werkzaamheden in?
De onderhoudswerkzaamheden vinden plaats aan 
het zuidelijk deel, tussen Baarle-Nassau en Chaam 
vanaf de Fransebaan ter hoogte van de rotonde bij 
de omlegging Baarle, tot aan de rotonde van de 
zuidelijke komgrens van Chaam bij het ESSO tank-
station. Ook vinden werkzaamheden plaats aan het 
noordelijk deel tussen Chaam en Ulvenhout (A58) 
vanaf de noordelijke komgrens van Chaam tot aan 
de rotonde bij de Strijbeekseweg bij Ulvenhout.
De onderhoudswerkzaamheden aan het gedeelte 
‘Zuid’ en het gedeelte ‘Noord’ staan gepland vanaf 
eind 2018 en zullen naar verwachting half 2019 
klaar zijn.
 
Het gedeelte van de kom van Chaam ter hoogte 
van de Ganzenbeemd tot aan het ESSO tankstation 
neemt de provincie met deze onderhoudswerk-
zaamheden niet mee. Dit volgt een ander traject.
Dit deel pakken zij in de toekomst, na de verken-
ning naar mogelijkheden tot herinrichting van de 
kom van Chaam, in samenwerking met de gemeen-
te aan.

Wanneer en waar is de inloopbijeenkomst?
Op donderdag 19 april vindt een inloopbijeenkomst 
plaats om de aanpak, planning en het proces toe 
te lichten.
U bent van harte welkom in Het Chaamse Wapen, 
Dorpsstraat 44, Chaam tussen 17.00 uur en 20.00 
uur. U kunt op elk gewenst moment binnen lopen.

• Inzameling snoeihout
Op zaterdag 14 april a.s. biedt de gemeente Alphen-
Chaam haar inwoners weer de mogelijkheid gratis 
snoeihout in te leveren.
U kunt het snoeihout dan tussen 09.00 en 13.00 
uur bij onderstaande locaties inleveren:

Strijbeek:  op het terrein van V.O.F. Kennes aan de 
Goudbergseweg 11;

Riel:  op de composteerinrichting van Van Ier-
sel uit Biezenmortel aan de Schootjes-
baan. Door de ruimere opzet van dit ter-
rein kunt u hier nu beter manoeuvreren 
met groot materieel en daardoor is de 
wachttijd korter.

Buiten deze dagen om mag u geen snoeihout in-
leveren. U mag alleen snoeihout aanleveren; dus 
geen stronken met zand of tuinafval zoals blade-
ren, gras etc. 
De inzamelingsactie geldt alleen voor inwoners van 
de gemeente Alphen-Chaam. Medewerkers kunnen 
dus naar uw legitimatiebewijs vragen.

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

• Bijzondere bijstand en Sociaal 
Cultureel Fonds

Waarvoor is bijzondere bijstand? 
Bijzondere bijstand kunt u aanvragen voor zoge-
naamde “bijzondere noodzakelijke bestaanskos-
ten”. Dat zijn kosten die iemand door persoonlijke 
omstandigheden moet maken. Bijzondere bijstand 
verleent de gemeente niet voor ‘normale’ kosten 
van het bestaan, ofwel kosten die “algemeen ge-
bruikelijk” zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de 
dagelijkse boodschappen. 

Wie komt in aanmerking? 
Als u een inkomen heeft tot 110% van het sociaal 
minimum en een klein eigen vermogen, dan kunt u 
voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. De 
gemeente kent onder andere de mogelijkheid voor 
bijzondere bijstand voor kosten voor:
- Zwemlessen voor A- en B-diploma voor volwas-

senen en kinderen;
- Een fiets of computer;
- Medische kosten (tot maximaal € 300 per jaar), 

bijvoorbeeld de eigen bijdrage van de zorgverze-
keraar, de eigen bijdrage CAK, tandarts, brillen, 
lenzen, gehoorapparaten, fysiotherapie en be-
weegzorg, orthopedisch schoeisel, dieetkosten, 
rollator en geneesmiddelen die zijn voorgeschre-
ven door een arts.

Hoe kunt u Bijzondere Bijstand aanvragen? 
U moet de bijzondere bijstand aanvragen voordat 
de kosten gemaakt worden. U kunt een aanvraag-
formulier ophalen bij de gemeente of aanvragen 
(telefoonnummer 14 013) of via de website www.
alphen-chaam.nl/laaginkomen downloaden. 

Wat is het Sociaal Cultureel Fonds? 
Naast de bijzondere bijstand kunt u ook gebruik-
maken van het Sociaal Cultureel Fonds. Hiervoor 
gelden dezelfde inkomens- en vermogensgrenzen. 
Het SCF biedt inwoners van Alphen-Chaam met 
(iets meer dan) een minimum inkomen een bijdrage 
in de kosten voor deelname aan allerlei maatschap-
pelijke activiteiten, bijvoorbeeld het lidmaatschap 
van een sportclub. Per kalenderjaar vergoeden we, 
per gezinslid € 100,00. Per kind van 5 tot 18 jaar ver-
goeden we € 250,00 per jaar. Ook het aanvraagfor-
mulier voor het SCF kunt u ophalen bij de gemeente 
of downloaden via de website www.alphen-chaam.
nl/laaginkomen 

• Dagrecreatiegebied ’t Zand  
is klaar voor het zomerseizoen

De stranden en grasvelden van de recreatieplas 
liggen er weer netjes bij. De toezichthouders, EH-
BO’ers en mensen van de beveiliging weten wat te 
doen. Dagrecreatiegebied ‘t Zand is klaar voor de 
zomer!

Team paraat
Veel mensen weten op mooie dagen de weg naar 
’t Zand te vinden. Om iedereen een gastvrij verblijf 
te bieden, biedt de gemeente op drukke dagen di-
verse voorzieningen. Hiervoor staat een team van 
mensen paraat. Dat team bestaat uit medewerkers 
van de gemeente, beveiligers, EHBO-ers en als dat 
nodig is de hulpdiensten. 

Betaald parkeren
Om dit mogelijk te maken geldt op drukke dagen 
in het recreatieseizoen betaald parkeren. Dit kost 
€ 5,00. U kunt dit contant of digitaal en contactloos 
betalen. 

Zwemmen
Zwemmen is op eigen risico. De volgende maatre-
gelen hebben we uit voorzorg getroffen.
• Borden informeren bezoekers over de aflopende 

waterbodem
• Bij het zandstrand en het campingstrand ligt bij 

80 centimeter diepte een drijflijn in het water
• Op vier plaatsen langs het water staan reddings-

boeien
• De EHBO’ers beschikken over een zwemvest om 

hulp in het water te verlenen

Weer of geen weer, om iedereen een mooi verblijf 
aan en in het water te bieden, roepen we iedereen 
op zich aan de spelregels te houden. De spelregels 
staan op informatieborden aan de rand van het ge-
bied en kunt u vinden op www.alphen-chaam.nl/
tzand. Deze internetpagina biedt ook informatie 
over de bereikbaarheid van het gebied. 
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