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

Officiële Bekendmakingen - week 10 / 2019
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
18 februari 2019, Gilzeweg 38, 4861 PN
kappen boom
22 februari 2019, de Heuvel 2, 5126 CN
brandveilig gebruik van pand
25 februari 2019, Kleistraat 9, 4861 CA
plaatsen 2 dakkapellen
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 
verlengd
26 februari 2019, Baarleseweg 49, 5131 BB
plaatsen dakopbouw

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning 
uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen-
Chaam hebben besloten dat zij het voornemen heb-
ben om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
1. 25 februari 2019, Baarlesebaan 2, 5131 RP
het wijzigen van de bestaande omgevingsvergunning 
milieu en het aanvragen van een VVGB op het adres 
Baarlesebaan 2 in Alphen.
Voornemen om de volgende activiteiten te verlenen:
- (Ver)bouwen van een bouwwerk;
- Veranderen van een inrichting;
- Handelingen met gevolgen voor beschermde na-

tuurgebieden.
2. 28 februari 2019, Het Sas 11, 5131 RC 
realiseren van een nieuwe varkensstal met biolo-
gisch gecombineerde luchtwasser, plaatsen chemi-
sche luchtwasser op stal 1 en biologisch gecombi-
neerde luchtwassers op stal 2 en 4 op het adres Het 
Sas 11 in Alphen. 
Voornemen om de volgende activiteit(en) te verle-
nen:
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 

(artikel 2.12 lid 1 onder 3° Wabo)
- Uitrit aanleggen of veranderen
- Oprichten, veranderen of in werking hebben van 

een inrichting
De aanvragen, de ontwerpbesluiten en de bijbeho-
rende stukken liggen met ingang van  11 maart 2019 
(Baarlesebaan 2) resp. 5 maart 2019 (Het Sas 11) 
zes weken lang ter inzage in het gemeentehuis in 
Alphen-Chaam. Voor het inzien van de stukken kunt 
u een afspraak maken met het Klantcontactcentrum 
via tel.: 14 013 of via email info@alphen-chaam.nl. 
Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen, 
kan iedereen zienswijzen naar voren brengen. 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
21 februari 2019, hoek: St Jacobsstraat - Galderse-
weg ,sectienr: H1193
bouwen wachthuisje
21 februari 2019, Wolfsdonk 1, 4861 BA
plaatsen kweekkas
27 februari 2019, Gilzeweg 34, 4861 PN 
bouwen langgevelboerderij
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. 

Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage 
(Mer)
Burgemeester en wethouders hebben, in het kader 
van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten 
dat voor deze activiteit geen Mer opgesteld hoeft te 
worden:
Oude Rielseweg 10 Alphen. Er hoeft voorafgaand aan 
de vergunningprocedure voor interne wijzigen van de 
varkenshouderij geen milieu-effectrapportage inge-
diend te worden. Het besluit en bijbehorende stuk-
ken liggen met ingang van donderdag 7 maart tot en 
met woensdag 17 april 2019 ter inzage bij de gemeen-
te Alphen-Chaam (telefoon 013-5086666).
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet be-
stuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als 
een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct 
bezwaar of beroep open staat. U kunt uw bezwaren 
tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken 
in de hierop volgende procedure van het uiteinde-
lijke besluit, te weten de vergunning in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Ingekomen aanvragen vergunningen APV en 
bijzondere wetten
Rommelmarkt Galder 2019 op 2 juni 2019 van 09:00 
uur tot 16:00 uur in de dorpskern van Galder.

Verleende gewijzigde exploitatievergunning horeca-
inrichting
Besluit verzonden op 27 februari 2019 voor de hore-
ca-inrichting Raadhuisstraat 33, Alphen incl. terras 
Willibrordplein Alphen. Belanghebbenden kunnen 
bezwaar maken tegen het besluit. 

Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Besluit verzonden op 28 februari 2019, standplaats-
vergunning voor de verkoop van fruit en asperges van 
20 maart tot en met 30 april 2019 van 08.00 uur tot 
17.00 uur op locatie Baarleseweg 44 in Chaam
- Plaatsen van Reclameborden van 11 maart tot en 

met 21 maart 2019 Kom stemmen! Waterschaps-
verkiezingen Brabants Delta

- Verklaring van Geen Bezwaar Toertocht flandrien 
op 7 april 2019

• 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.

Uitleg stemmen voor mensen met een beperking
Ben je op zoek naar een eenvoudige uitleg over hoe 
het stemmen werkt bij een verkiezing? Kijk dan eens 
op www.hoewerktstemmen.nl 

Stemtest
Wil je hulp bij het bepalen van je keuze? Kijk dan 
eens op www.mijnstem.nl 

• Attendering bekendmaking 
ontwerp bestemmingsplan 
Ballemanseweg 2a

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alp-
hen-Chaam hebben besloten om het ontwerp van 
het bestemmingsplan Ballemanseweg 2a ter inzage 
te leggen. Dit besluit is op 01-03-2019 gepubliceerd 
op www.officielebekendmakingen.nl. Iedereen krijgt 
van 5 maart 2019 tot en met 15 april 2019 de moge-
lijkheid om een zienswijze in te dienen. U kunt het 
ontwerp bestemmingsplan tijdens openingstijden 
inzien op het gemeentekantoor te Alphen. Als u het 
bestemmingsplan wilt inzien maakt u een afspraak 
met de gemeente. U kunt online een afspraak ma-
ken via www.alphen-chaam.nl of door te bellen naar 
ons algemene nummer 14 013. U kunt het plan ook 
bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het IMRO-nummer is NL.IMRO.1723.BPBallemanse-
weg2a-ON01 Voor nadere informatie verwijzen wij u 
naar de gemeentelijke website, www.alphen-chaam.
nl.

• Bekendmaking  
ontwerp-omgevingsvergunning  
Het Sas 11 in ALPHEN

Burgemeester en wethouders van Gemeente Alphen-
Chaam hebben besloten, gelet op artikelen 2.1, 2.2, 
2.12, 2.18 en 2.14 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, dat zij het voornemen hebben om 
een omgevingsvergunning te verlenen voor het rea-
liseren van een nieuwe varkensstal met biologisch 
gecombineerde luchtwasser, plaatsen chemische 
luchtwasser op stal 1 en biologisch gecombineerde 
luchtwassers op stal 2 en 4 op het adres Het Sas 11 
in ALPHEN.
Voornemen om de volgende activiteit(en) te verlenen:
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 

(artikel 2.12 lid 1 onder 3° Wabo)
- Uitrit aanleggen of veranderen
- Oprichten, veranderen of in werking hebben van 

een inrichting

Ontwerp-omgevingsvergunning ligt ter inzage 
De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehoren-
de stukken liggen van 5 maart 2019 tot en met 15 april 
2019 ter inzage in het gemeentehuis van Alphen-
Chaam, Willibrordplein 1 in Alphen. Iedereen krijgt 
de gelegenheid om binnen deze termijn een mon-
delinge of schriftelijke zienswijze in te dienen tegen 
de ontwerp-omgevingsvergunning. U kunt het plan 
ook bekijken op de landelijke website www.ruimte-
lijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer is NL.IMRO.1723.
ovHetSas11-ON01

• Nieuw: beweegprogramma voor 
diabetespatiënten in Alphen

In maart begint voor de eerste keer in Alphen een 
beweegprogramma voor diabetespatiënten. Dit 
programma is een initiatief van de gemeente Alp-
hen-Chaam, samen met beide Alphense huisart-
senpraktijken, de diëtistenpraktijk Cabron, de gym-
nastiekvereniging Kwiek en de voetbalvereniging 
Viola.  De deelnemers gaan onder begeleiding 10 we-
ken lang sporten. Dat doen ze twee keer per week: op 
maandag in de buitenlucht op het voetbalcomplex 
van Viola en op woensdag in de sportzaal bij de Wil-
librordusschool. Het motto is ‘fitter, sterker, actiever, 
gezonder’. Meer weten? Kijk dan op onze website 
of neem contact op met Martin Gommers, via 088-
3821206 of martingommers@abg.nl.

• 15 en 16 maart: NL Doet; 
Burgemeester en wethouders  
doen mee

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart is het weer NL-
Doet: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. 
NLdoet zet vrijwilligerswerk in de schijnwerpers en 
nodigt iedereen uit de handen uit de mouwen te 
steken. Burgemeester en wethouders doen dit ook. 
Op zaterdag 16 maart gaat wethouder Braspenning 
helpen met de voorjaarsklussen bij De Schans in 
Chaam. Burgemeester Minses en wethouder Wilm-
sen gaan die dag bij De Hoogt in Alphen helpen met 
het lenteklaar maken van de tuin. 
Er worden nog meer klussen gedaan in onze ge-
meente. Dus: heb je tijd en 
wil je helpen? Kijk op www.
nldoet.nl. Daar zie je waar 
ze je hulp nog goed kunnen 
gebruiken. • www.alphen-chaam.nl


