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

Officiële Bekendmakingen - week 01 / 2019
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
20 december 2018, Wildertstraat 27, 4861 PS
verbouwen woonboerderij
21 december 2018, Alphensebaan 1, 4861 RA
realiseren bedrijfswoning met bedrijfsgebouw (fase 1)
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
21 december 2018, Kleistraat 11, 4861 CA
kandelaberen van 2 platanen en rooien van 8 beu-
ken
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. 

Melding akkoord
18 december 2018, Galderseweg 5, 4855AD
veranderen van bedrijf
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• Afvalkalender later bij u in de bus

De afvalkalender2019 komt later bij u in de bus dan 
verwacht. Onze excuses daarvoor. 
De afvalkalender kunt u al wel di-
gitaal bekijken. Dat kan via mijn-
afvalwijzer.nl. Typ uw postcode in 
en u ziet wanneer wij het afval bij 
u ophalen. De afvalwijzerapp down-
loaden kan ook. U krijgt dan op de 
ophaaldag automatisch een bericht op uw telefoon. 
Op www.alphen-chaam.nl ziet u wanneer we het af-
val in januari ophalen. Ook in het weekblad van vo-
rige week staat het ophaalschema voor de maand 
januari.

• Kerstboominzameling

Op woensdag 9 januari houden we weer een kerst-
boominzameling.  Voor elke kerstboom die je bij 
ons brengt krijg je € 0,25 en een lootje. Met dit 
lootje kun je leuke prijzen winnen.

Je kunt de bomen op 9 januari van 16.30 tot 18.45 
uur op de volgende plaatsen inleveren:
In Alphen in de Beukenlaan, onbebouwde zijde
In Chaam bij de Parkeerplaats Gilzeweg bij sport-
park Groot Heivelt
In Galder in de Berkenakker, braakliggend terreintje

Loting
Om 18.45 uur houden we op elke locatie een loting 
met geldprijzen. Om 19.00 uur verbranden we een 
paar kerstbomen.  De andere kerstbomen voeren 
we af naar  een composteerinrichting.

• Werkzaamheden aan wegen  
in Alphen-Chaam

Aannemer Van der Zanden uit Moergestel voert 
voor de gemeente verschillende werken uit. Ze 
gaan werken aan de Blokkenweide en Withagen in 
Chaam en aan de Zandstraat en de Chaamseweg in 
Alphen. Speciaal voor deze werkzaamheden heb-
ben we een webpagina gemaakt op onze website: 
www.alphen-chaam.nl/reconstructie. Hierop kunt 
u zien wat er precies gaat gebeuren. Er zijn tekenin-
gen beschikbaar en ook de bewonersbrieven kunt 
u hier teruglezen. Via deze webpagina houden we 
u steeds op de hoogte van het verloop van de werk-
zaamheden en de stand van zaken. 

• Overheden pakken gezamenlijk 
wildcrossen aan

Vanaf september van dit jaar tot nu zijn er vijf ac-
ties gehouden om het wildcrossen in de Brabant-
se natuurgebieden terug te dringen. Het ging hier 
vooral om het ‘off the road’-rijden en rijden met 
quads in de natuurgebieden. De natuurgebieden 
lijden enorm onder het wildcrossen. Ook wande-
laars, ruiters en andere bezoekers ervaren hinder. 
De uitgevoerde acties waren zeer succesvol: er zijn 
meerdere staande-houdingen verricht en boetes 
uitgedeeld. 

Succesvolle actie
De acties waren een samenwerking tussen politie, 
provincie, gemeenten, Staatsbosbeheer, Natuur-
monumenten, Brabants Landschap en Samen Sterk 
in Brabant (SSiB). In totaal zijn de afgelopen maan-
den 16 personen staande gehouden en werden 35 

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

boetes uitgedeeld voor overtredingen. Hierbij ging 
het niet alleen om het crossen op plaatsen waar 
dit niet mag, maar waren er ook boetes voor het 
negeren van het stopteken, rijden zonder rijbewijs 
en rijden zonder verzekering. Ook hadden niet alle 
voertuigen een geldig kenteken. 
Naast de boetes van de politie ontvingen sommige 
wildcrossers ook een bestuurlijke boete vanuit de 
gemeente of de provincie. 

U ziet een misstand, direct melden!
SSiB roept iedereen op het buitengebied in de ga-
ten te houden. Wie denkt dat er iets niet in de haak 
is, kan tegen lokaal tarief bellen met het speciale 
telefoonnummer 0900-9965432 of direct een mel-
ding doen via de BuitenBeter app. Met de app is 
het een kwestie van een foto maken, gps-locatie 
bevestigen en versturen. Uw melding wordt direct 
doorgestuurd naar SSiB of een van onze partners. 

Meer informatie
Alle informatie over het programma Samen Sterk in 
Brabant vindt u op www.odbn.nl/ssib.

• “Boef in de Wijk” was in Chaam

Op woensdagavond 19 december was er de interac-
tieve oefening “Boef in de wijk” in Chaam. De wijk-
agent en zijn collega’s begeleidden deze oefening. 
In onze gemeente hebben we 30 buurtpreventie-
initiatieven. Vanuit deze buurtpreventiegroepen 
deden er diverse bewoners mee. Zij waren  zeer ge-
motiveerd om de boef te pakken te krijgen.

Het doel van deze oefening was om bewoners met 
een andere blik naar de eigen woon- en leefomge-
ving te laten kijken. Ze leerden ook hoe te handelen 
bij een verdachte situatie. 
De politie heeft gedurende het spel via social media 
aanwijzingen gegeven over de boef. De deelnemers 
zijn daarna actief op zoek gegaan naar de boef. 
Uiteindelijk hebben de signalen geleid tot een zeer 
snelle arrestatie van de boef tijdens speelronde 1. 
Deze speelde zich af in de straten ten noorden van 
de Dorpsstraat.
Speelronde 2 vond plaats in de straten ten zuiden 
van de Dorpsstraat. Ook daar werd de boef snel op-
gemerkt door een aantal fanatieke buurtbewoners.

Bel bij een verdachte situatie altijd 112.

• Verbinder van ‘OnsAlphenChaam’: 
iets voor u?

Heeft u wat tijd over? Wilt u die tijd gebruiken voor 
vrijwilligerswerk? Misschien is Verbinder van On-
sAlphenChaam dan iets voor u. De Verbinder stimu-
leert buurtbewoners en organisaties enthousiast 
om actief mee te doen in de buurt en het online 
dorpsplein maximaal te gebruiken. 

OnsAlphenChaam’ is een digitaal Dorpsplein wat 
zichtbaar maakt wat Alphen-Chaam allemaal te 
bieden heeft. ‘OnsAlphenChaam’ staat voor een 
verbonden buurt online, maar vooral ook offline. 
Heeft u interesse? Neem contact op en zij gaan met 
u in gesprek over wat u ‘OnsAlphenChaam’ kunt en 
wilt bieden. Info@onsalphenchaam.nl of 06 - 512 
48 3 45. Meer informatie vindt u op www.alphen-
chaam.nl 

• Wilt u ook meedenken in de 
klankbordgroep afvalinzameling? 
Dat kan!

Eerder hebt u in dit weekblad kunnen lezen over 
de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep die 
meedenkt over de nieuwe manier van afval inza-
melen. We zetten met de klankbordgroep op een rij 
waar de behoeften liggen van de inwoners. Aan de 
hand daarvan werken we verschillende scenario’s 
uit. Uiteindelijk beslist de raad in mei 2019 hoe de 
toekomstige afvalinzameling eruit gaat zien.

Vervolgbijeenkomsten
Wilt u ook nog meedenken? Aanmelden voor een 
vervolgbijeenkomst kan nog. Stuur voor 7 januari 
een mail naar axelroozen@abg.nl, met daarin uw 
naam en adres. We besteden per avond aandacht 
aan een specifieke kern van de gemeente. Daarom 
raden wij u aan u op te geven voor de avond in de 
kern waar u zelf woont. Heeft u zich al eerder aan-
gemeld? Dan krijgt u automatisch een uitnodiging 
voor de vervolgbijeenkomst.

De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en zijn 
voor:
Chaam op donderdag 10 januari (Taxandriagebouw)
Alphen op maandag 14 januari (gemeentehuis)
Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC op 
woensdag 16 januari (De Leeuwerik, Galder)


