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• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
22 december 2018, Schellestraat 8, 5131 RJ
kappen 2 bomen
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 
verlengd
28 december 2018, Schellestraat 24, 5131 RJ
dempen van een sloot

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
28 december 2018, Galderseweg 64, 4855AJ
verbouwen van huis met stal tot nieuw woonhuis
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. 

Geweigerde omgevingsvergunning met reguliere 
procedure 
28 december 2018, Galderseweg 6, 4855 AH
kappen 2 bomen
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. 

• Afsluiting Baroniestraat in plan 
Den Brabander in Chaam

In december 2018 zijn de laatste woningbouwacti-
viteiten afgerond in het door Focus Projectontwik-
keling gerealiseerde plandeel van Den Brabander. 
Ook de bouwwegen hebben een definitieve bestra-
ting. Dit betekent dat na 14 jaren nu ook het laatste 
gedeelte van de Baroniestraat, die uitkomt op de 
Baarleseweg, woonrijp gemaakt kan worden.

Wanneer voeren we de werkzaamheden uit?
Vanaf woensdag 16 januari 2019 starten de werk-
zaamheden.
Op de kruising Baroniestraat-Langstraat begonnen 
we met het aanleggen van een verhoogd plateau. 
Daarna bestraten we de Baroniestraat tot aan de 
Baarleseweg in de definitieve uitvoering.
Deze werkzaamheden zullen in principe duren t/m 
8 februari. Maar afhankelijk van de weersomstan-
digheden kan eerder of later zijn.

Wat zijn de gevolgen van de afsluiting van de 
Baroniestraat?
Doordat de Baroniestraat wordt afgesloten voor 
alle verkeer moet u gebruik maken van de straten 
Heerebeemd (ook aan de Baarleseweg) en Braban-
der (aan de Ulicotenseweg) om Den Brabander in 
en uit te komen.
Als u in het gedeelte tussen Baroniestraat en Ulico-
tenseweg woont, gebruikt u tijdens de afsluiting de 
straat Brabander via de Ulicotenseweg.
Alle overige bewoners (dus alle bewoners die wo-
nen tussen Baroniestraat en Heerebeemd) maken 
in de periode van de afsluiting gebruik van Heere-
beemd via de Baarleseweg.

• Verwerking aanvraag VOG  
duurt langer

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunt u aan-
vragen via onze website. Het ministerie van Veilig-
heid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Normaal 
gesproken heeft u uw VOG binnen twee tot vier we-
ken in huis. Momenteel is de wachttijd wat langer 
en kan het vier tot acht weken duren voordat u uw 
document in huis heeft.

• Dienstverlening gemeente 
dichterbij huis

Vanaf dinsdag 15 januari 2019 kunt u op dinsdag 
tussen 16.00 uur en 19.00 uur in De Leeuwerik te-
recht om zaken met de gemeente te regelen. Het 
gaat om een proefperiode van een half jaar.

Waarom onze dienstverlening dichterbij?
Tijdens de bewonersavonden kwam onder andere 
naar voren dat mensen het fijn zouden vinden als 
ze niet zo ver hoefden te rijden om hun zaken met 
de gemeente te regelen. Voor de inwoners van Gal-
der, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC is het ge-
meentehuis in Alphen ver weg. Ook al kunt u veel 
digitaal regelen, toch is het soms fijn om bij het 
gemeentehuis iemand te spreken die u kan helpen. 

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

Voor sommige zaken moet u echt naar het gemeen-
tehuis toe. Een half jaar lang kunt u elke dinsdag 
van 16.00 uur tot 19.00 uur uw zaken met de ge-
meente regelen bij De Leeuwerik in Galder. Wel na-
dat u eerst telefonisch hiervoor een afspraak heeft 
gemaakt.

Waarvoor kunt u er terecht?
Tijdens deze proefperiode kunt u voor dezelfde za-
ken een afspraak maken als waarvoor u dat kunt bij 
de gemeente Alphen-Chaam. U hoeft dan dus niet 
naar Alphen te rijden. Wij helpen u dicht bij huis. 
Soms is het ook mogelijk om bij u thuis af te spre-
ken.
Op www.alphen-chaam.nl ziet u wat de gemeente 
voor u doet.

Moet u een afspraak maken?
Ja. U moet van te voren een afspraak maken. Doe 
dat op tijd. U kunt hiervoor bellen met ons Klantcon-
tactcentrum via 14 013. Zegt u tegen de telefonist(e) 
dat u een afspraak wilt bij De Leeuwerik in Galder. 
Geeft u ook duidelijk aan waarvoor u komt. Zo kun-
nen wij u het beste helpen. U kunt hiervoor dus 
geen afspraak maken via onze website. 

Pinnen of machtigen
Voor sommigen producten of diensten, bijvoor-
beeld een reisdocument of rijbewijs, moet u beta-
len. U kunt bij ons pinnen of ter plaatse een eenma-
lige bankmachtiging afgeven.

Bent u tevreden?
Graag horen we van u of u tevreden bent over uw 
bezoek. Nadat u uw zaken geregeld hebt, zal ie-
mand van de gemeente u een paar vragen stellen, 
als u dat wilt tenminste. We vragen u bijvoorbeeld 
of u goed geholpen bent en wat u er van vindt dat u 
dichter bij huis geholpen wordt.

Proefperiode en daarna?
Een half jaar lang komt de gemeente naar u toe. Tot 
en met juni 2019 zijn er mensen van de gemeente 
elke dinsdag van 16.00 uur tot 19.00 uur aanwe-
zig in De Leeuwerik. Uw en onze eigen ervaringen 
gebruiken we voor de toekomst. We bekijken of 
er echt behoefte is aan de dienstverlening dicht 
bij huis. Zo ja, is dit dan de beste manier om dat 
te regelen? We bekijken ook of er behoefte is aan 
dienstverlening bij mensen thuis. We houden u op 
de hoogte. 

Extra service
Als extra service bezorgen wij in deze proefperiode 
paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen gratis bij u 
thuis. Of op uw werk of op een ander adres. U moet 
wel zelf ondertekenen bij ontvangst. 

• Harmonieën blijven ook in 2019 
oud papier ophalen

In de brief over afvalinzameling die u eerder in de 
bus hebt gekregen staat een fout. Onze excuses 
hiervoor. Er staat dat het oud papier in 2019 bij u 
wordt opgehaald door Renewi, net als het andere 
afval. Dat is niet juist. De muziekverenigingen blij-
ven ook in 2019 het oud papier bij u ophalen. De 
ophaaldagen die vermeld stonden zijn juist. 

• Druk bezochte Nieuwjaars-
bijeenkomst gemeente

Op woensdag 2 januari 2019 hield de gemeente 
Alphen-Chaam haar jaarlijkse Nieuwjaarsbijeen-
komst voor inwoners, verenigingen, maatschappe-
lijke partners e.d.
Ruim 150 mensen wisten de weg naar het Taxan-
dria-gebouw hiervoor te vinden. De aanwezigen 
luisterden naar de Nieuwjaarstoespraak van burge-
meester Minses en zagen hoe degenen die een bij-
zondere (sport-)prestatie neerzetten in 2018 in het 
zonnetje werden gezet. Ook waren zij getuige van 
de uitreiking van de Cittaslow-ondernemersaward 
2019 aan Herbs&Spices. 


