Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 04 / 2019
• Omgevingsvergunningen

• Vanaf nu online te zien waar
graafwerkzaamheden plaatsvinden

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
10 januari 2019, Baarleseweg 60a, 5131 BD
bouwen tuinhuis
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij
in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het voornemen hebben het volgende
besluit te nemen:
22 januari 2019, Oude Bredasebaan 11, 4861 NC
uitbreiden en herbouwen stal
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
25 januari 2019 zes weken lang ter inzage in het gemeentehuis in Alphen-Chaam.
Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak
maken met het Klantcontactcentrum via 14 013 of
via email info@alphen-chaam.nl.
Tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen,
kan iedereen zienswijzen naar voren brengen.
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
11 januari 2019, Markweg 15, 4856 AC
bouwen loods en milieu neutraal wijzigen
15 januari 2019, Heikantsestraat 1, 4861 TH
wijzigen linkerzijgevel en doorbreken muur
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit
besluit, binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit.
Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage
(Mer)
Burgemeester en wethouders hebben, in het kader
van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besloten dat voor deze activiteit GEEN Mer opgesteld
hoeft te worden:
11 januari 2019, Boerenbaan 9, 5131 PA
uitbreiden/wijzigen van melkrundveehouderij
22 januari 2019, Oude Bredasebaan 11, 4861 NC
uitbreiden en herbouwen stal
Het besluit en bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 januari 2019 gedurende 6 weken ter
inzage bij de gemeente Alphen-Chaam. Voor het
inzien van de stukken kunt u een afspraak maken
met het Klantcontactcentrum via 14 013 of via email
info@alphen-chaam.nl.
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als
een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct
bezwaar of beroep open staat. U kunt uw bezwaren
tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken in de hierop volgende procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de vergunning in het kader
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Volledige meldingen
14 januari 2019, Alphensebaan 15a, 4861 RA
verwijderen asbest golfplaten
Melding akkoord
10 januari 2019, Boshoven 29, 5131 NB
veranderen bedrijf
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.
Besluit opleggen maatwerkvoorschriften
10 januari 2019, Boshoven 29, 5131 NB
melding veranderen bedrijf
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen
het besluit.

• Burgemeester Minses en
wethouder Wilmsen
feliciteren 100-jarige mevrouw
Verhoeven-Maes
Op donderdag 17 januari 2019 is mevrouw Huberdina Verhoeven-Maes uit Alphen 100 jaar geworden. Burgemeester Minses en wethouder Wilmsen
feliciteerden haar bij De Hoogt met deze bijzondere
mijlpaal.
Mevrouw Verhoeven-Maes is de oudste inwo(o)
n(st)er van onze gemeente.
Het gemeentebestuur heeft haar, net als Dhr. Van
Hal uit Alphen en mevrouw van Loon-Grauwmans
uit Chaam eerder, ook een houten bankje aangeboden. Dat bankje staat op het Hondseind. Daar
is mevrouw Verhoeven-Maes opgegroeid en in die
buurt heeft ze jaren gewoond.

We zijn overgegaan op een digitaal systeem voor
het beheren van kabels en leidingen in de grond. Dit
systeem heet MOOR. Hiermee is het plannen, vergunnen, uitvoeren en de administratieve afhandeling van
werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur
digitaal gemaakt. Op deze manier kunt u als inwoner
heel gemakkelijk zien waar er graafwerkzaamheden,
waarvoor er een vergunning is verleend, zijn.

Waarom een digitaal systeem?
Hiermee proberen we hinder als gevolg van de graafwerkzaamheden van verschillende partijen tot een
minimum te beperken. Op deze manier ontstaat er
meer grip (sturing, regie en coördinatie) op deze werken en verbetert de samenwerking.

Overzichtskaart met de op dit moment lopende
vergunningen voor graafwerkzaamheden
Op www.alphen-chaam.nl staat meer informatie. U
vindt daar ook de link naar het programma. U ziet de
lopende vergunningen voor graafwerkzaamheden,
maar ook informatie zoals start- en einddatum, adres
en netbeheerder.

• Kent u het nut van uw net?

Burgerinitiatief Midden-BrabantGlas komt met met
‘Het nut van uw net”. Dit zijn twee nieuwe mogelijkheden om aan te sluiten op uw glasvezelkabel,
internetaansluiting of mobiele telefoon. Het gaat
hier om digitale brandmelders en een alarmeringssysteem. Hiermee kunt u snel de brandweer of de
buren inschakelen als er iets aan de hand is. Als
gemeente brengen we deze nieuwe mogelijkheden
graag onder uw aandacht. Ze dragen bij aan veilig
wonen in onze gemeente. Meer weten? Kijk dan op
www.midden-brabantglas.nl/het-nut-van-uw-net.

• Ook blik bij plastic en
drankkartons

Plastic, metalen (blik) verpakkingen en drankkartons mogen voortaan samen in één zak. Daarvoor
is er een nieuwe beige PMD-zak. Deze zak is iets
steviger dan de huidige zak. U kunt de oude zakken
overigens gewoon opmaken. Als extra service halen we de PMD-zakken voortaan een keer in de twee
weken bij u op. Op de afvalkalender ziet u wanneer
wij deze ophalen.

Waarom deze wijziging?
Gescheiden inzamelen betekent minder restafval.
Alles wat in de restafvalcontainer verdwijnt gaat
rechtstreeks de verbrandingsoven in. Dat is zonde.
Afvalsoorten zoals papier, plastic en blik bieden
grondstof voor nieuwe producten.
Meer info
Op www.alphen-chaam/afval ziet u waar u de zakken kunt halen en wat bij PMD hoort.

• Het college van B&W wil
vergaderen op locatie.
Misschien wel bij u?

“Hart voor de leefomgeving”; dit is het thema van
het raadsakkoord 2018-2022 van de gemeente Alphen-Chaam. Onder die noemer is het college van
B&W, samen met inwoners en organisaties, aan de
slag gegaan. Het college van B&W wil de verbinding
met en tussen inwoners, verenigingen, bedrijven
en organisaties versterken en gaat daarom onder
andere vergaderen op locatie. Misschien wel bij u?

Waar en wanneer kan het college vergaderen?
Het college van B&W vergadert iedere dinsdagochtend en wil regelmatig haar vergadering op locatie
houden. Dat kan bij een bedrijf zijn, een school, in
de kantine van een sportvereniging, bij een zorginstelling of ergens anders: de collegeleden staan
overal voor open. De organisatie waar het college
van B&W te gast is kan voor de collegevergadering
van die dag een onderwerp inbrengen en hierover
samen met de collegeleden in gesprek gaan.

Lijkt het u interessant om het college te ontvangen?
Heeft u op dinsdagochtend een vergaderplek welke
af te sluiten is, geschikt is voor vijf personen en met
Wifi-toegang? Is het college van B&W daar welkom
en wilt u graag met ze in gesprek gaan over een
door u gekozen onderwerp? Neemt u dan contact
op met Petra de Rooij van het bestuurssecretariaat,
telefoonnummer 088 3821 606 of per mail PetradeRooij@abg.nl.

Wilt u uw organisatie uitgebreid laten zien?
Wilt u uw organisatie uitgebreid laten zien aan het
college van B&W? Bijvoorbeeld door een presentatie, rondleiding en/of een uitgebreider gesprek?
Dan is een bedrijfsbezoek geschikt. Neemt u hierover contact op met onze bedrijfscontactfunctionaris Esther Reijnen, telefoonnummer 088- 3821 419
of per mail EstherReijnen@abg.nl.

• Kijk voor meer informatie op

www.alphen-chaam.nl

