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

Officiële Bekendmakingen - week 13 / 2019
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
19 maart 2019, Boerenbaan 9, 5131 PA
veranderen inrichting (milieu)
19 maart 2019, Wildertstraat 33/87, 4861 PS
bouwen houten blokhut
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Volledige meldingen
15 maart 2019, Prinsehoeflaan 1, 5131 BT
slopen hoofdgebouw
14 maart 2019, Boslust 3a, 5131 BV
slopen bijgebouw

Ingekomen aanvragen vergunningen APV 
en bijzondere wetten
Wandelvierdaagse op 17 juni 2019 t/m 21 juni 2019  
van 18:00 uur tot 21:00 uur in Alphen vanaf de 
Baarlesebaan door Alphen.
Violaweekend op 7 juni 2019 van 17:00 uur tot 24:00 
uur, 8 juni 2019 van 08:00 uur tot 14:00 uur 
en op 9 juni 2019 van 09:00 uur tot 21:00 uur aan 
Speelveld 3 in Alphen.

Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Besluit verzonden op 20 maart 2019, Rommelmarkt 
& Oldtimertreffen Galder op 2 juni 2019 van 09.00 
uur tot 16.00 uur in de dorpskern van Galder (180219)

Besluit verzonden op 20 maart 2019, Autocross  
Alphen op 11 mei 2019 van 17.00 uur tot 02.00 uur 
en op 12 mei 2019 van 08.00 uur tot 21.00 uur aan 
Boslust 15 A in Galder (176214)

Besluit verzonden op 20 maart 2019, Galders Feest-
weekend (GFW 2019) op 7 juni 2019 van 18.00 uur 
tot 02.00 uur, op 8 juni 2019 van 10.00 uur tot 02.00 
uur en op 9 juni 2019 van 13.00 uur tot 02.00 uur aan 
Sint Jacobsstraat 1b (sportpark de Leeuwerik) in Gal-
der (178887)

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. 

Drank en Horecawet
* ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet voor het 

schenken van zwakalcoholische dranken tijdens 
Autocross Alphen op 11 mei 2019 van 17.00 uur 
tot 01.45 uur en op 12 mei 2019 van 08.00 uur tot 
21.00 uur aan Boslust 15 A in Galder

* ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet voor het 
schenken van zwakalcoholische dranken tijdens 
Galders Feestweekend (GFW 2019) op 7 juni 2019 
van 18.00 uur tot 01.45 uur, op 8 juni 2019 van 
10.00 uur tot 01.45 uur en op 9 juni 2019 van 13.00 
uur tot 01.45 uur aan Sint Jacobsstraat 1b (sport-
park de Leeuwerik) in Galder

• Bekendmaking 
omgevingsvergunning 
Meerleseweg 2 a, Chaam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alp-
hen-Chaam hebben besloten op 5 februari 2019 een 
omgevingsvergunning te verlenen voor het aanleg-
gen van nieuwe trayvelden, voorzien van worteldoek 
en betonnen rijpaden met betongoot (3 ha) en een 
nieuw waterbassin op het adres Meerleseweg 2 a in 
CHAAM.

De ontwerp-vergunning is verleend voor de activitei-
ten:
• Uitvoeren van werk of werkzaamheden
• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

De omgevingsvergunning, de verklaring van geen 
bedenkingen (afgegeven door de gemeenteraad) en 
de bijbehorende stukken liggen van 27 maart 2019 
tot en met 7 mei 2019 ter inzage in het gemeentehuis 
van Alphen-Chaam, Willibrordplein 1 in Alphen. Als u 
een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbe-
sluit kunt u van 27 maart 2019 tot en met 7 mei 2019 
beroep instellen tegen de verleende omgevingsver-
gunning. U kunt het plan ook bekijken op de lande-
lijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-
nummer is NL.IMRO.1723.ovMeerleseweg2a-vs01

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

• Beheersverordening 
recreatieterreinen gemeente 
Alphen-Chaam vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alp-
hen-Chaam maken bekend dat de gemeenteraad op 
14 maart 2019 de “beheersverordening recreatieter-
reinen gemeente Alphen-Chaam” heeft vastgesteld. 
Met deze beheersverordening leggen we op de be-
trokken recreatieterreinen het bestaande gebruik 
vast. 

De vastgestelde beheersverordening “recreatieter-
reinen gemeente Alphen-Chaam” en bijbehorende 
documenten liggen van 29 maart tot en met 9 mei 
2019 voor 6 weken ter inzage. De beheersverorde-
ning is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplan-
nen.nl met als IMRO-nummer  NL.IMRO.1723.recrea-
tieterreinen-VS01

Ook is de vastgestelde beheersverordening in te zien 
tijdens de openingstijden in het gemeentekantoor te 
Alphen. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijk-
heid moet u een afspraak maken. U kunt online een 
afspraak maken via www.alphen-chaam.nl, door te 
bellen naar ons algemene nummer 14 013 of per mail 
naar info@alphen-chaam.nl. 

De beheersverordening treedt met ingang van 1 
april 2019 in werking. Tegen de vaststelling van de 
beheersverordening staat geen bezwaar of beroep 
open.

• GFT Wat doe jij ermee?

Tip: gebruik een GFT-bakje op uw aanrecht
Gebruik een bakje op het aanrecht voor uw GFT-afval. 
Dan hoeft u niet voor iedere bananenschil naar bui-
ten. Zo maakt u GFT scheiden makkelijker voor uzelf. 
Vanuit de campagne ‘GFT, wat doe jij ermee?’ delen 
alle gemeenten in de regio Hart van Brabant en ook 
onze gemeente tips. Denk daarbij aan hoe u makke-
lijker GFT scheidt en afval voorkomt. Een klein bakje 
op het aanrecht zorgt ervoor dat u uw GFT niet in de 
prullenbak gooit. Er zitten nog teveel etensresten, 
groente- en fruitresten in ons restafval. Dat is jam-
mer, want dit zijn waardevolle grondstoffen. Wat 
doet u met uw GFT om scheiden makkelijker te ma-
ken? Volg ons op www.facebook.com/alphen-chaam 
of www.twitter.com/alphen-chaam en deel uw tips! 
Op www.alphen-chaam.nl staat 
meer informatie over de actie en 
vindt u ook andere tips.

• We ontvangen u graag in Galder

U weet het vast al wel: u kunt elke dinsdag tussen 
16.00 uur en 19.00 uur in Galder bij de Leeuwerik te-
recht 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 
bijvoorbeeld een vergunning, een bestemmingsplan, 
een gehandicaptenparkeerplaats of een evenemen-
tenvergunning? Ook dit kan in Galder. U kunt hier-
voor ook een afspraak maken via het telefoonnum-
mer 14 013. Zegt u er dan bij dat u wilt afspreken in 
de Leeuwerik in Galder. 

• Meld problemen in de buitenruimte 
via de BuitenBeter app

Geef met uw smartphone eenvoudig en snel proble-
men die u buiten tegen komt door.
Een losse stoeptegel, vernielingen of kapotte straat-
verlichting kunt u  via de mobiele telefoon melden. 
Stuur een foto mee, zodat direct duidelijk is wat er 
aan de hand is. Op deze manier kunnen onze mede-
werkers sneller actie ondernemen om het probleem 
op te lossen. Ze hoeven niet altijd meer op locatie te 
gaan kijken, op de foto is immers al duidelijk waar 
het om gaat.
Download de app via www.buitenbeter.nl of via de 
appstore. Of scan de QR-code  

COLOFON
Gemeentekantoor
Postadres:  Postbus 3, 5130 AA  ALPHEN, N.Br.
Telefoon: 14 013
Internet:  www.alphen-chaam.nl
E-mail : info@alphen-chaam.nl

Gemeente Alphen-Chaam werkt op afspraak
Voor alle persoonlijke contacten moet een af-
spraak gemaakt worden. Dat kan digitaal via 
www.alphen-chaam.nl of telefonisch (14 013).

Openingstijden zijn: 
Maandag van 09.00 tot 19.30 uur;
Dinsdag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur;
Op vrijdag is het gemeentekantoor gesloten, 
maar wel telefonisch bereikbaar tot 12.00 uur.


