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

Officiële Bekendmakingen - week 15 / 2019
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings-
vergunning
27 maart 2019, Boslust 3a, 3b, 5131 BV
vervangende nieuwbouw dubbel woonhuis
29 maart 2019, Speelveld 1, 5131 AW
gebruik kamer voor behandeling fysiotherapie
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
28 maart 2019, Baarleseweg 49, 5131 BB
plaatsen dakopbouw
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. 

Verleende omgevingsvergunningen met 
uitgebreide procedure
8 april 2019, Oude Bredasebaan 11 , 4861 NC
uitbreiden en herbouwen stal
Het besluit en bijbehorende stukken liggen met in-
gang van 12 april 2019 t/m 23 mei 2019 ter inzage bij 
de gemeente Alphen-Chaam.
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbe-
schikkingen niet gewijzigd. Tegen de beschikking 
kunt u rechtstreeks beroep instellen. 

Volledige meldingen 
28 maart 2019, Kloosterstraat 27, 4861 PA
slopen kippenhok
1 april 2019, Rijsbergsebaan 8, 4855 AS
saneren asbesthoudende golfplaten

Ingekomen aanvragen vergunningen APV en 
bijzondere wetten
Alphens Schietfestijn op 30 mei 2019 van 13:00 uur 
tot 22:00 uur op het Gildeterrein, Zandstraat 6A in 
Alphen.
Jaarmarkt Chaam op 11 augustus 2019 van 06:00 uur 
tot 20:00 uur in de Dorpsstraat en Brouwerijplein in 
Chaam.

Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Besluit verzonden op 28 maart 2019, Scoutingactivi-
teiten HIT van  18 t/m 22 april 2019 op recreatieter-
rein ’t Zand (zaaknummer 173450)
Besluit verzonden op 28 maart 2019, Regionale 
Scoutingwedstrijden van  12 t/m 14 april 2019 op re-
creatieterrein ’t Zand 
Besluit verzonden op 28 maart 2019, Dodenherden-
king Alphen, op 17 mei 2019 van 18.30 tot 21.00 uur 
op de locatie W. Binckplein in Alphen.
Besluit verzonden op 4 april 2019, Koningsdag 
Chaam, op 27 april 2019 van 10.00 tot 18.00 uur op 
de locaties Raadhuisplein en Marktplein in 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 18 april 2019 

SKAC - Taxandria - Gilzeweg 12, 4861 AT Chaam 
19.30 uur. 

Agenda
In deze vergadering behandelt de gemeenteraad on-
der andere deze agendapunten:
8. Vaststellen van de Verordening Werkgeverscom-

missie griffie Alphen-Chaam
9. Vaststellen van een instructie voor de griffier van 

de gemeente Alphen-Chaam
10. Vaststelling van de duurzaamheidsvisie 2019-

2022
11. Besluitvorming scenario’s afvalinzameling
12. Kennisnemen van de evaluatie bibliotheekwerk 

2019
13. Het geven van een verklaring van geen beden-

kingen voor de realisatie van een bedrijfswoning 
met postbedrijf aan de Alphensebaan 1 in Chaam 
(afwijking bestemmingsplan, uitgebreide proce-
dure)

• Verkeersbesluiten parkeervakken 
elektrische voertuigen

Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Alphen-Chaam willen twee verkeersbesluiten nemen 
voor het inrichten van een parkeervak voor het opla-
den van elektrische voertuigen. Bij beide parkeervak-
ken komt een laadpaal.
Het gaat om de volgende locaties:
1. Withagen Chaam ter hoogte van zijkant pand 

Elsakkerpad huisnummer 6.
2. Smidshof Galder tegenover huisnummer 21
Beide besluiten worden gepubliceerd in de Staats-
courant. Beide besluiten liggen van 5 april tot 17 mei 
2019 ter inzage in het gemeentehuis van Alphen-
Chaam, Willibrordplein 1 in Alphen.

• Attendering bekendmaking 
ontwerp wijzigingsplan  
Sint Janstraat 19, Alphen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alp-
hen-Chaam hebben besloten om het ontwerp van het 
wijzigingsplan ‘Sint Janstraat 19’ ter inzage te leggen. 
Dit besluit is op 5 april 2019 gepubliceerd op www.of-

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

ficielebekendmakingen.nl. Iedereen kan van 9 april 
2010 tot en met 20 mei 2019 een zienswijze indienen. 
U kunt het ontwerp wijzigingsplan tijdens openings-
tijden inzien op het gemeentekantoor te Alphen. Als 
u het wijzigingsplan 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 14013. U kunt het plan ook 
bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het IMRO-nummer is NL.IMRO.1723.wpStjanstraat19-
ON01. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de 
gemeentelijke website, www.alphen-chaam.nl.

• Meld illegale dumpingen

Als het om dumpen van drugsafval gaat, staat Bra-
bant landelijk bovenaan. Favoriete plekken voor 
drugsdumping zijn natuur- en buitengebieden. Afval 
van synthetische drugs zit barstensvol gevaarlijke 
chemicaliën. Dat brengen risico’s met zich mee voor 
het milieu en voor onze gezondheid. Ziet u iets ver-
dachts of ziet u dat er ergens illegaal wordt gedumpt? 
Meld dit dan bij de politie (0900-8844) of bij Meld 
Misdaad Anoniem (0800-7000). Meer informatie op 
onze website www.alphen-chaam.nl of www.bra-
bant.nl/drugs

• Inloopbijeenkomst werkzaamheden  
groot onderhoud N639  
tussen Chaam en Ulvenhout

Op woensdag 17 april 2019 is er informatiebijeen-
komst over de werkzaamheden aan de provinciale 
weg N639 tussen Chaam en Ulvenhout. Het gaat om 
groot onderhoud aan de weg. Dit staat verder los van 
de plannen en ontwikkelingen rondom de herinrich-
ting van de N639. De provincie Noord-Brabant en 
aannemer Boskalis organiseren deze bijeenkomst. 
Iedereen is van harte welkom tussen 18.00 uur en 
20.00 uur in Het Chaamsche Wapen, Dorpsstraat 
44 in Chaam. U kunt ieder moment binnenlopen en 
aanmelden is niet nodig. Meer informatie vindt u 
op www.alphen-chaam.nl of www.brabant.nl/N639. 
Vragen kunt u stellen via grootonderhoudN639@
boskalis.com of bellen met 06-55491120.

• Basisschoolleerlingen leerden  
in de praktijk over democratie

Donderdag 4 en vrijdag 5 april hebben de hoogste 
groepen van de Mattheusschool uit Galder, de Wil-
librordusschool uit Alphen en de Driesprong uit 
Chaam in de raadszaal in Chaam het spel Democra-
city van ProDemos gespeeld. Ze bouwden samen een 
stad en leerden zo bijvoorbeeld hoe een democratie 
en een gemeenteraad werkt. Burgemeester Minses, 
wethouder Wilmsen, wethouder Braspenning en en-
kele raadsleden waren ook aanwezig.  Het doel van 
dit spel is o.a. om kinderen meer te betrekken bij het 
bestuur in hun eigen gemeente en te laten zien hoe 
de gemeenteraad beslissingen neemt.

• ‘WAAKT’ u mee  
over Alphen-Chaam?

Gaat u vaak wandelen met je hond? Wandelt u veel of 
loopt u misschien regelmatig hard? Dan kunnen wij 
uw hulp goed gebruiken. Juist omdat u als inwoner 
zo bekend bent in uw eigen buurt, vragen wij u om 
mee te werken aan project “Waaks”. “Waaks” is een 
nieuw samenwerkingsverband tussen politie, ge-
meente en inwoners (o.a. hondenbezitters). U kunt 
zich aanmelden via waaks@alphen-chaam.nl.

Na aanmelding krijgt u een aanmeldbevestiging. Als 
deelnemer van het project “Waaks” krijgt u daarna 
1 keer per 2 weken een nieuwsbrief. Daarin staat 
bijvoorbeeld een overzicht van de woninginbraken, 
schuurinbraken, auto inbraken en diefstallen en 
fietsdiefstallen in Alphen-Chaam. U vindt daar ook in-
formatie over wat u kunt doen in bepaalde verdachte 
situaties en hoe u verdachte situaties kunt melden. 
Meer informatie vindt u op www.alphen-chaam.nl.

• Inzameling snoeihout (gratis)  
op 13 april

Op zaterdag 13 april kunt u als inwoner van onze ge-
meente tussen 09.00 uur en 13.00 uur gratis snoei-
hout 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. 
U kunt alleen zuiver snoeihout inleveren. Dus geen 
stronken met zand of tuinafval zoals bladeren, gras 
en dergelijke. Breng uw legitimatiebewijs mee. 


