Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 10 / 2018
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
21 februari 2018, Korte Bedde kavel 33 (sectie K nr.
450), Alphen
bouwen woning
22 februari 2018, Baarleseweg 27, 5131 BA
interne wijziging woning
27 februari 2018, De Leeuwerik 1A, 4859 AC
plaatsen 2 bijgebouwen
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

• Doe mee aan de Landelijke
Opschoondag op 24 maart!

Wilt u, alleen of samen met uw buurtgenoten, uw
buurt schoonmaken? Doe dan mee aan de Landelijke Opschoondag op zaterdag 24 maart.

Volledige meldingen
6 februari 2018, Het Sas 11, 5131 RC
saneren asbesthoudende staldaken

• Bekendmaking vaststelling
wijzigingsplan Prinsehoeflaan 1
te Alphen
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alphen-Chaam hebben besloten het wijzigingsplan
‘Prinsehoeflaan 1 te Alphen’ vast te stellen. Dit
besluit is op 2 maart 2018 gepubliceerd op www.
officielebekendmakingen.nl.
Belanghebbenden
kunnen van 6 maart 2018 tot en met 16 april 2018 beroep indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State. U kunt het vastgestelde
bestemmingsplan tijdens openingstijden inzien in
het gemeentekantoor in Alphen. Als u gebruik wilt
maken van deze inzagemogelijkheid moet u een
afspraak maken met de frontoffice. U kunt online
een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl of
door te bellen naar ons algemene nummer 14 013.
U kunt het plan ook bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer
is NL.IMRO.1723.wpPrinsehoeflaan1-VG01. Voor
nadere informatie (onder andere over het indienen
van een beroep) verwijzen wij u naar de gemeentelijke website, www.alphen-chaam.nl.

• Raadsvergadering:
donderdag 15 maart 2018
SKAC- Taxandria - Gilzeweg 12, 4861 AT Chaam 19.30 uur.
Agenda
Onder andere de volgende agendapunten worden
behandeld:
8. de behandeling van de Kaderbrieven 2019 van
diverse Verbonden Partijen
9. het instemmen met de kaders voor de begroting
ABG 2019
10. het geven van een positief advies over de aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke mediainstelling van de Alphen-Chaam Lokale Omroep
Stichting
11. het vaststellen van de woonvisie Alphen-Chaam
2018-2023
12. Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het
ontwerpbestemmingsplan Kwaalburg 23 te Alphen

• 21 maart Gemeenteraadsverkiezingen. U stemt toch ook!?

U kunt samen met de buurt bepalen wat u graag wil
aanpakken. Bijvoorbeeld zwerfvuil en blad opruimen, schoonmaken en schilderen van speelvoorzieningen en bankjes of brandgangen en straatnaambordjes schoonmaken.
Samen met Woningcorporatie Leystromen zorgen
we als gemeente voor de benodigde materialen
zoals prikkers, handschoenen en zakken. En we
zorgen voor de afvoer van het verzamelde afval.
Bovendien trakteren we alle deelnemers op iets
lekkers!
Buurtverenigingen die bij ons bekend zijn, krijgen
binnenkort een brief met inschrijfformulier. Heeft u
vragen of geen formulier ontvangen? Mail dan naar
opschoondag@abg.nl

Gratis actiemateriaal bij Nederland Schoon
Ook kunt u uw buurt/straat aanmelden bij https://
www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen/landelijke-opschoondag-algemeen. U kunt er onder andere gratis actiemateriaal bestellen.
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 maart.

• Blijverslening biedt mogelijkheid
voor senioren om langer
zelfstandig te wonen

Senioren in de gemeente kunnen gebruik maken
van een blijverslening, om zo langer in hun woning
te blijven wonen. De lening is bedoeld om de woning levensloopbestendig te maken. Hiermee kunnen senioren aanpassingen in huis (laten) doen,
zoals het weghalen van drempels of het aanpassen
van de badkamer.
Senioren die aanpassingen aan hun woning nodig
hebben, maar daarvoor het geld niet hebben, kunnen bij de gemeente aankloppen. Bij banken en hypotheekaanbieders blijft de deur voor hen meestal
gesloten.

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de lening.
Zo is er een maximum van 50.000 euro en moet
iemand minimaal twee jaar eigenaar-bewoner van
het huis zijn.

De gemeente werkt bij de blijverslening samen met
het SVn (=Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten).
Meer informatie over de blijverslening is te vinden
op www.svn.nl.

Op woensdag 21 maart mag u weer stemmen. Dit
keer voor de gemeenteraadsverkiezingen.
De week voorafgaand aan
deze verkiezingen valt de
Verkiezingskrant bij u op
de mat. Daarin staan onder
andere de kieslijsten, maar
ook interviews met de lijsttrekkers en een aantal stellingen waarop de partijen
reageren.

• Heeft u uw stempas al ontvangen?
We hebben de stempassen verstuurd. De stempas
is het officiële document waarmee u kunt stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21
maart. Met uw stempas kunt u in elk stembureau
in onze gemeente terecht. De stembureaus zijn op
deze dag open van 7.30 tot 21.00 uur.
Zonder stempas en identiteitsbewijs kunt u niet
gaan stemmen. Bent u uw stempas kwijt of hebt
u hem niet gekregen? Stuur dan een mail met een
kopie van uw legitimatiebewijs naar: verkiezingenalc@abg.nl. Wij sturen dan de vervangende
stempas naar u toe. Meer info: www.alphen-chaam.
nl/verkiezingen

• Nieuwe gemeentegids medio 2018

We zijn bezig met de voorbereidingen voor een
nieuwe gemeentegids voor de gemeente AlphenChaam. FMR Producties stelt deze gemeentegids
weer samen. Net voor de zomervakantie verspreiden zij de gids huis-aan-huis in onze gemeente.

FMR geautoriseerd voor advertentieacquisitie
FMR Producties start binnenkort met het benaderen van bedrijven en ondernemers met de vraag of
zij willen adverteren in de gids. De gemeente heeft
FMR hiervoor geautoriseerd. Ook instellingen en
verenigingen benaderen zij, maar dan met de vraag
of alle gegevens nog kloppen.

Zelf wijzigingen doorgeven?
U kunt eventueel ook zelf een wijziging doorgeven
via de website https://lokaaltotaal.nl/alphenchaam of via de bon achter in de gemeentegids.
Natuurlijk mag dit ook telefonisch 0223-661425 of
per email info@lokaaltotaal.nl.

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 afspraak gemaakt worden. Dat kan digitaal via
www.alphen-chaam.nl of telefonisch (14 013).

• Kijk voor meer informatie op

www.alphen-chaam.nl

