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

Officiële Bekendmakingen - week 09 / 2019
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
15 februari 2019, Grazenseweg 1a, 4856 BB
gebruiken bedrijfswoning als plattelandswoning
18 februari 2019, Galderseweg 6, 4855 AH
kappen 2 bomen
18 februari 2019, Engelbertstraat 31, 5131 BJ
herbouwen garage
19 februari 2019, Belsebaan ong. (sectie M 1245)
bouwen bedrijfspand (19ZK00717)
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
14 februari 2019, Baarleseweg 36, 4861 BT
verplaatsen inrit
18 februari 2019, Strijbeekseweg 37, 4856 AA
kappen 4 bomen
19 februari 2019, N260 (nabij Boshoven 5), 
sectienr: A 1145
kappen boom (19ZK00409)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit 
besluit, binnen 6 weken na de datum van verzending 
van het besluit. 

Volledige meldingen
19 februari 2019, Prinsehoeflaan 1, 5131 BT 
slopen agrarische opstallen
20 februari 2019, t.o. Oude Baan 11, (sectie L647), 
4861 RM
slopen schuur 

Melding akkoord 
8 februari 2019, Terover 28, 5131 RB
uitbreiden inrichting
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Besluit verzonden op 19 februari 2019, standplaats-
vergunning voor de verkoop van kebab op 5 maart 
2019 van 12.00 uur tot 21.00 uur op parkeerterrein 
Van Leuvenlaan in Alphen
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het 
besluit. 

Drank- en Horecavergunning
Verzenddatum: 19 februari 2019
Locatie: Ulicotenseweg 9a, 4861 RR Chaam
Belanghebbenden kunnen op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit 
besluit, binnen 6 weken na de datum van verzending 
van het besluit. 

Horeca-exploitatievergunning
Verzenddatum: 19 februari 2019
Locatie: Ulicotenseweg 9a, 4861 RR Chaam
Belanghebbenden kunnen op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit 
besluit, binnen 6 weken na de datum van verzending 
van het besluit. 

• Raadsvergadering:  
donderdag 14 maart 2019 

SKAC- Taxandria – Gilzeweg 12, 4861 AT Chaam – 
19.30 uur. 
Agenda
In deze vergadering zal de gemeenteraad onder an-
dere de onderstaande agendapunten behandelen:
7A. de rapportage Kwaliteit Dienstverlening van de 

rekenkamercommissie
8. Kaderbrieven en -nota’s 2020 van verbonden 

partijen
9. het integraal veiligheidsbeleid Alphen-Chaam
10. wijziging van de Algemene plaatselijke verorde-

ning gemeente Alphen-Chaam 2017
11. de Nota Parkeernormen en de Verordening Mobi-

liteitsfonds en het instellen van de voorziening 
Mobiliteitsfonds

12. het in principe positief staan ten opzichte van 
een randweg in Chaam

13. een voorbereidingskrediet van € 30.000,- ten be-
hoeve van een nieuw woongebied voor Galder

14. een verklaring van geen bedenkingen voor ont-
wikkelingen bij de Meerleseweg 2a in Chaam

15. de beheersverordening recreatieterreinen ge-
meente Alphen-Chaam

• Aanwijzing collectieve festiviteiten 
2019 Alphen-Chaam

Het Besluit algemene regels voor inrichtingen mi-
lieubeheer (Activiteitenbesluit) stelt voorschriften 
waaraan inrichtingen die onder de Wet milieubeheer 
vallen moeten voldoen. Het college kan per kalen-
derjaar dagen of dagdelen aanwijzen waarop ten be-
hoeve van collectieve festiviteiten de geluidsnormen 
als vastgelegd in het Activiteitenbesluit niet gelden. 
Onder een collectieve festiviteit verstaan we een fes-
tiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal 
inrichtingen is verbonden, zoals bijvoorbeeld carna-
val en kermis.
Voor hele gemeente
Carnaval  1 tot en met 5 maart
Koningsdag 27 april 
Voor Alphen:
Kermis  21 tot en met 24 september 
Voor Chaam:
Kermis 1 tot en met 4 juni 
Acht van Chaam 30 en 31 juli 

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

• 20 maart: verkiezingen

Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor Provin-
ciale Staten en de waterschappen. Iedereen van 18 
jaar en ouder mag dan naar de stembus. Begin maart 
ontvangt u hiervoor uw stempassen. Als u niet zelf 
naar het stembureau kunt, kunt u iemand anders 
voor u laten stemmen. Meer informatie vindt u onder 
andere op www.elkestemtelt.nl. Bij het gemeente-
huis in Alphen, de bibliotheek in Chaam en de Leeu-
werik in Galder liggen verkiezingskranten voor u met 
daarin een duidelijk uitleg over de verkiezingen. Ook 
op onze eigen website www.alphen-chaam.nl vindt u 
meer informatie.

• De gemeente in Galder

U weet het vast al wel: Sinds 15 januari kunt u als in-
woner elke dinsdag tussen 16.00 uur en 19.00 uur in 
Galder bij de Leeuwerik terecht om zaken te regelen 
met de gemeente. 
Elke week komen er mensen bij ons langs. Zij hoeven 
dan niet helemaal naar het gemeentehuis in Alphen 
te rijden om zaken met de gemeente te regelen. De 
mensen die tot nu toe een afspraak maakten in Gal-
der kwamen vooral voor een reisdocument of rijbe-
wijs. 
Maar u kunt ook voor andere zaken een afspraak 
maken in Galder hoor. Wilt u iemand spreken over 
een vergunning, een bestemmingsplan, een gehan-
dicaptenparkeerplaats of een evenementenvergun-
ning? Ook dit kan in Galder. U kunt hiervoor ook een 
afspraak maken via het telefoonnummer 14 013. Zegt 
u er dan bij dat u wilt afspreken in de Leeuwerik in 
Galder. 

• Inzameling snoeihout (gratis)  
op 9 maart

Op zaterdag 9 maart  kunt u tussen 09.00 uur en 
13.00 uur gratis snoeihout inleveren in:
• Strijbeek: op het terrein van V.O.F. Kennes aan de 

Goudbergseweg 11;
• Riel: op de composteerinrichting van Van Iersel 

Biezenmortel aan de Schootjesbaan. 

Deze inzamelactie is alleen voor inwoners van de ge-
meente Alphen-Chaam. Breng uw legitimatiebewijs 
mee.
U kunt alleen zuiver snoeihout inleveren. Dus geen 
stronken met zand of tuinafval zoals bladeren, gras 
en dergelijke.
Let op: deze datum is anders dan op uw afvalkalen-
der staat.

• Openingstijden tijdens Carnaval

Het gemeentehuis in Alphen is op maandag 4 en 
dinsdag 5 maart op de volgende tijden open:
Maandag 4 maart: 09.00 tot 12.00 uur. 
De avondopenstelling vervalt. 
Dinsdag 5 maart: 09.00 tot 12.00 uur
Telefonisch zijn wij die dagen tot 12.30 uur bereik-
baar.
Woensdag 6 maart zijn wij vanaf 09.00 uur weer ge-
opend op afspraak.
U kunt een afspraak maken via www.alphen-chaam.
nl of via telefoonnummer 14 013.

• Kom pak... allemaal een afvalzak! 
Landelijke Opschoondag 23 maart

Op zaterdag 23 maart steken buren, scholen, vrien-
den en verenigingen de vuilniszakrollen onder de 
arm. Ze halen de prikkers uit de schuur, maken een 
sopje en trekken hun stevige schoenen aan. Dat 
woont fijn en zo’n dag samen aan de slag is nog ge-
zellig ook!

U bepaalt en wij trakteren
Uiteraard bepaalt u zelf wat u doet op 23 maart. U 
weet wat de behoefte is in uw buurt of straat. 
Denk bijvoorbeeld aan:
• het opruimen van zwerfvuil en blad 
• speelvoorzieningen schoonmaken of schilderen
Door mee te doen krijgt u een schonere leefomge-
ving. Én elke deelnemer krijgt iets lekkers! Daar zor-
gen wij samen met de Woonstichting Leystromen 
voor. Samen organiseren we de Opschoondag in 
onze gemeente. Ook meedoen? Stuur een mail naar 
opschoondag@abg.nl en vraag om een inschrijf-
formulier. Meer informatie over de activiteiten die u 
kunt doen en het inschrijfformulier vindt u op www.
alphen-chaam.nl 


