Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 22 / 2018
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
16 mei 2018, Bredaseweg 19, 4861 AE
uitbreiden woning
17 mei 2018, Schuttershoefweg ong. (sectie K nr.
939), Chaam
bouwen woning met bijgebouw en aanleggen uitrit
(18ZK02329)
22 mei 2018, Meerleseweg 29, 4861 NA
slopen monumentale schuur
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
verlengd
22 mei 2018, Hoefakker 1, 4861 BH
plaatsen dakkapel aan voorzijde woning
23 mei 2018, Wildertstraat 35, 4861 PS
plaatsen zonnepanelen

Aanmelden
De burgemeester moet de aanvragen voor een lintje
in 2019 al op 1 juli 2018 binnen hebben! U kunt als
organisatie of als privépersoon (ondersteund door
een organisatie) de aanvrager van een ‘lintje’ zijn.

Eerst bellen
Wilt u iemand voordragen voor een lintje? Bel dan
eerst met Elly Meeuwsen, telefoonnummer 0883821430 of mail naar ellymeeuwsen@abg.nl. Zij is
bij de gemeente belast met deze aanvragen en kan
u vertellen wat er allemaal bij komt kijken.

Informatie vooraf?
Wilt u vooraf wat meer informatie over wat er bij
komt kijken bij de aanvraag? Kijk dan op www.alphen-chaam.nl/onderscheiding

• Tentoonstelling natuurfoto’s “Zien
en Vangen!” Fotowerkgroep Mark
en Leij in gemeentekantoor Alphen

Volledige meldingen
14 mei 2018, Meerleseweg 11, 4861 NA
saneren asbesthoudende dakbedekking
16 mei 2018, Strijbeekseweg 64, 4856 AB
saneren asbesthoudend dak
17 mei 2018, Galderseweg 86, 4855 AJ
saneren asbest
17 mei 2018, Sint Jacobsstraat 10, 4855 AL
saneren asbesthoudende materialen
23 mei 2018, Gilzeweg 26, 4861 AT
saneren asbesthoudende golfplaten

Fotowerkgroep
Fotowerkgroep Mark en Leij bestaat uit een klein
aantal leden van de Natuurvereniging Mark en Leij.
De groep trekt er graag op uit om te fotograferen en
al doende van elkaar te leren op natuur- en fotografiegebied.

Melding akkoord
16 mei 2018, De Leeuwerik 1a, 4859 AC
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem buiten
inrichtingen
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• Bekendmaking
Raadsvergadering:
donderdag 7 juni 2018
SKAC- Taxandria – Gilzeweg 12, 4861 AT Chaam –
19.30 uur.
Agenda
De gemeenteraad behandelt onder andere de volgende onderwerpen:
8. vaststelling van de jaarstukken 2017 gemeente
Alphen-Chaam en bestemming van het rekeningresultaat 2017 (onder voorbehoud)
9. Jaarrekeningen en (meerjaren-)begrotingen verbonden partijen
10. het aangaan van de gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis West Brabant
11. het vaststellen van de Verordening Individuele
Inkomenstoeslag 2018
12. het beschikbaar stellen van een krediet voor de
uitbreiding van Dorpshuis De Leeuwerik te Galder
13. het vaststellen van de nota reserves en voorzieningen 2018
14. het verlenen van eervol ontslag aan een wethouder en beëdiging van een wethouder (onder
voorbehoud)

Werkgebied
Zij doen dit vooral in het gebied waar de natuurvereniging actief is: het gebied ten zuiden van de A58,
tussen De Mark, Het Merkske en de Poppelsche
Leij.

Titel tentoonstelling
De Fotowerkgroep heeft voor de titel ‘Zien en Vangen!’ gekozen, omdat je iets moet kunnen Zien
voordat je het kunt vastleggen, kunt Vangen…….

Wanneer is de tentoonstelling?
De tentoonstelling ‘Zien en Vangen!’ is te zien in het
gemeentekantoor in Alphen van 8 juni tot en met 21
september 2018, tijdens de openingstijden van het
gemeentekantoor. Het adres is Willibrordplein 1.
Officiële opening
Burgemeester Joerie Minses opent de tentoonstelling “Zien en Vangen” officieel op vrijdag 8 juni
2018 om 16.00 uur.

• Veteranendag 2018
De laatste jaren organiseren we in de gemeente
Alphen-Chaam een gemeentelijke veteranendag.
Dit jaar is dat op zaterdag 7 juli. Tijdens deze dag
tonen we onze waardering voor iedereen uit onze
gemeente die zich heeft ingezet in dienst van de
vrede. De veteranen die ingeschreven zijn bij het
Veteraneninstituut in Doorn krijgen hiervoor binnenkort een uitnodiging.
Bent u veteraan en staat u
niet ingeschreven bij het Veteraneninstituut en wilt u toch
graag aanwezig zijn bij de gemeentelijke
veteranendag?
Neem dan contact op met Elly
Meeuwsen van de gemeente
Alphen-Chaam via het telefoonnummer 14 013 of ellymeeuwsen@abg.nl.

• Kent u iemand die een lintje
verdient?
Eind april hebben bij de lintjesregen twee inwoners
van onze gemeente een Koninklijke onderscheiding opgespeld gekregen. Toch weten we zeker dat
er nog meer mensen zijn die een ‘lintje’ verdienen.
Kent u ze? Kom dan nu in actie en meld ze aan!

• Kijk voor meer informatie op

• Afvalproject Mattheusschool
Galder

Vrijdagmiddag 25 mei bracht ‘milieuwethouder’
Frank van Raak een bezoekje aan de Mattheusschool in Galder. De leerlingen hadden de laatste
‘activiteitenmiddag’ van dit schooljaar. Naast het
maken van een film en knutselen stonden enkele
activiteiten in het teken van afval.

De firma Baetsen, die in onze gemeente het huisvuil ophaalt, kwam speciaal met een vuilniswagen
naar school om de kinderen te laten zien hoe een
vuilniswagen werkt. De leerlingen mochten zelf een
afvalbak legen. En onder het toeziend oog van de
wethouder Frank van Raak, schooldirecteur John
Meeuwissen en de chauffeur mochten ze achter
het stuur plaats nemen. De leerlingen gingen daarna ook daadwerkelijk op pad om zwerfafval op te
ruimen. Zij maakten daarbij gebruik van de ‘zwerfafval-bakfiets’ met hesjes en prikkers, die de gemeente voor deze activiteit ter beschikking stelde.

www.alphen-chaam.nl

