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

Officiële Bekendmakingen - week 16 / 2019
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een omgevings
vergunning
5 april 2019, Oude Rielseweg 10, 5131 NR
veranderen activiteit milieu
9 april 2019, Gilzeweg (N260) sectienr: L67
kappen boom (19ZK01274)
10 april 2019, Bredaseweg 33, 4861 AG 
plaatsen frituurunit
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere 
procedure
4 april 2019, op gemeentegrond op diverse perce-
len in Alphen, Chaam en Ulvenhout
kappen bomen (19ZK00223)
9 april 2019, Gilzeweg 42b 38, 4861 PN
kappen boom 
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de da-
tum van verzending bezwaar maken tegen dit besluit. 

Volledige meldingen
3 april 2019, Ballemanseweg 3, 4855 AP
saneren asbest golfplaten
4 april 2019, Geer 2, 5131 ZR
saneren asbest golfplaten
4 april 2019, Geer 4, 5131 ZR
saneren asbest dakplaten
10 april 2019, Engelbertstraat 31, 5131 BJ 
slopen garage 
9 april 2019, Markweg 9, 4856 AC
saneren asbest schuurdak

Melding akkoord
4 april 2019, Weegbree 12, 5131 HH
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

Ingekomen aanvragen vergunningen APV 
en bijzondere wetten
Muziekevenement DBN 2019 op 18 oktober 2019 van 
19:00 uur tot 02:00 uur aan de Belsebaan 7 in Alp-
hen.
Sounds Like Madness 2019 op 19 oktober 2019 van 
19:00 uur tot 02:00 uur aan de Belsebaan 7 
in Alphen.

Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Besluit verzonden op 11 april 2019, Wielerronde BWF 
op 21 apeil 2019 van 10.00 uur tot 15.30 uur in kern 
Galder (zaaknummer 177702)
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de da-
tum van verzending bezwaar maken tegen dit besluit. 

Drank en Horecawet
Drank- en horecavergunning
Verzenddatum: 11 april 2019 Locatie: Engelbertstraat 
2 5131 BK Alphen 
Exploitatievergunning openbare inrichting
Verzenddatum: 11 april 2019 Locatie: Engelbertstraat 
2 5131 BK Alphen

• Beschikking ambtshalve opneming 
van de adresgegevens als 
onbekend in de Basisregistratie 
Personen

Het college van Alphen-Chaam heeft besloten met 
ingang van 20 maart 2019 op grond van art. 2.22 wet 
Basisregistratie Personen (BRP) de adresgegevens 
van onderstaande personen naar een onbekend land 
op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken 
dat onderstaande personen niet meer wonen op het 
adres waar zij volgens de BRP staan ingeschreven.

Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Chaiyan, P. 08-07-1980
Jaichum, M.S. 14-03-2001

De volledige bekendmaking met bezwaarmogelijkhe-
den vindt u op de website
www.alphen-chaam.nl/bekendmakingen. 

• Gemeente kiest voor milieu-
vriendelijk deeltaxi-, leerlingen- en 
dagbestedingsvervoer

Onze gemeente gaat voor milieuvriendelijk deeltaxi-, 
leerlingen- en dagbestedingsvervoer.
De gemeente tekenden hiervoor, samen met zeven 
andere gemeenten in de Regio West-Brabant, een 
akkoord ondertekend met Deeltaxi West-Brabant. 
Het akkoord heet ‘Zero-Emissie Doelgroepenvervoer 
2025’. Het akkoord zet in op reizen zonder uitstoot. 
Denk bijvoorbeeld aan vervoer dat rijdt op waterstof 
of elektriciteit. Wethouder Ton Braspenning onderte-
kende het akkoord namens onze gemeente.

Akkoord van Parijs
Dit is één van de maatregelen om de doelstellingen 
uit het akkoord van Parijs te realiseren. Het deeltaxi-
vervoer betreft alle West-Brabantse gemeenten die 
door dit akkoord allemaal vergroenen. Doordat acht 
gemeenten ondertekenden zetten zij niet alleen in op 
groen deeltaxivervoer maar óók op groen leerlingen- 
en dagbestedingsvervoer. Na Publiek Vervoer Gro-
ningen Drenthe, Stroomlijn, gemeente Amsterdam, 
gemeente Den Haag en gemeente Hoorn doet nu ook 
regio West-Brabant mee aan dit akkoord.

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

• Nationale dodenherdenking  
4 mei in Chaam

Op 4 mei staan we in Nederland samen stil bij de 
slachtoffers van oorlogsgeweld en vervolging. Dat 
doen we in onze gemeente met een bijeenkomst in 
de Ledevaertkerk in Chaam. Na deze bijeenkomst is 
er een bloemlegging bij het monument op het Raad-
huisplein in Chaam. Graag nodigen wij iedereen uit 
hierbij aanwezig te zijn. 

Het programma voor zaterdag 4 mei is::
19.15 uur: Begin herdenking in de Ledevaertkerk 

met lezingen, voordrachten, zang en mu-
ziek 

19.50 uur Stille tocht naar het monument op het 
Raadhuisplein

20.00 uur Twee minuten stilte gevolgd door het Wil-
helmus, bloemlegging en toespraak door 
burgemeester mr. J.W.M.S. Minses

20.10 uur Einde plechtigheid

Het gemeentebestuur van Alphen-Chaam en het 
comité “4 en 5mei” nodigen met name de nabe-
staanden van de slachtoffers die als gevolg van 
oorlogshandelingen zijn omgekomen, uit voor deze 
bijeenkomst. Ook kinderen zijn, samen met hun ou-
ders, van harte welkom. 
Wij vragen de mensen in de gemeente en met name 
degenen die in de buurt van de Ledevaertkerk en het 
Raadhuisplein wonen, de vlag halfstok te hangen.

• Tevredenheid over de 
dienstverlening in Galder

De gemeente is nu bijna drie maanden elke dinsdag 
van 16.00 uur tot 19.00 uur aanwezig in de Leeuwerik 
in Galder. Zo’n 70 inwoners hebben al gebruik ge-
maakt van deze dienstverlening dichtbij. De meeste 
mensen kwamen voor een reisdocument of rijbewijs

Vragenlijst
Aan de bezoekers vragen we om een korte vragenlijst 
in te vullen. We vragen de mensen onder andere wat 
ze vonden van de dienstverlening in De Leeuwerik. 
Iedereen is positief hierover: ‘lekker dichtbij’ en 
daardoor een ‘korte reistijd’ zien de meesten als het 
grote voordeel. Iedereen was ook zeer tevreden over 
de manier waarop men geholpen is en de meesten 
zullen ook zeker in de toekomst gebruik willen ma-
ken van deze dienstverlening dichtbij. 
We hebben een paar suggesties gehad op onze vraag 
of er nog opmerkingen of aandachtspunten zijn: de 
suggestie werd gedaan om de openingstijden wat 
aan te passen. Een paar mensen gaven aan het wat 
rumoerig te vinden. Deze opmerkingen nemen we ze-
ker mee bij de evaluatie. 

Afspraak maken, ook voor andere zaken
U kunt ook voor andere zaken een afspraak maken 
in Galder. Wilt u iemand spreken over bijvoorbeeld 
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. 

Binnenlopen kan ook
Als u toevallig langsloopt of u komt uw kind ophalen 
van dansles en u heeft een vraag aan de gemeente: 
stel die vraag dan gerust. Onze medewerkers helpen 
u graag. Mochten zij het antwoord niet direct weten, 
dan spelen ze die meteen door naar de medewerker 
die u kan helpen. Hij of zij neemt dan zo snel moge-
lijk contact met u op.

• Voortgang nieuw plan 
afvalinzameling: gemeenteraad 
vergadert 18 april over scenario’s

Het college is bezig met een nieuw plan voor de afva-
linzameling. Het doel is om minder restafval te krij-
gen door het afval beter te scheiden. De gemeente 
Alphen-Chaam moet de komende jaren van 227 kg 
restafval per inwoner per jaar naar 100 kg. Uitgangs-
punt hierbij is dat dit geen extra geld kost. Uiteinde-
lijk streven we naar 30 kg. restafval per inwoner in 
2025.

Eerder sprak 
de raad zich uit 
voor het uitwer-
ken van twee 
varianten die 
uitgaan van 
diftar (‘de ver-
vuiler betaalt’). 
Daarnaast komt 
er extra service 
voor inwoners. 
Het college heeft de uitgewerkte varianten bespro-
ken en legt deze voor aan de gemeenteraad. De 
gemeenteraad vergadert hierover op 18 april aan-
vang 19.30 uur in het SKAC-gebouw, Gilzeweg 12 in 
Chaam.  Mogelijk komt het dan tot besluitvorming. 
Zijn er nog veel vragen dan komt het voorstel nog-
maals ter besluitvorming in de raad van 23 mei. Kijk 
voor het voorstel op www.alphen-chaam.raadsinfor-
matie.nl  


