Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 14 / 2019
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
21 maart 2019, Geersbroekseweg 31, 4858 RE
bouwen vlaamse schuur
22 maart 2019, Weegbree 6, 5131 HH
bouwen woning en aanleggen uitrit
22 maart 2019, Goedentijd 59, 5131 NS
tijdelijk afwijken bestemmingsplan t.b.v. kleinschalig kampeerterrein
22 maart 2019, Stationstraat 7, 5131 BL
bouwen fietsenwinkel met werkplaats en magazijn
Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
27 maart 2019, Galderseweg 6, 4855 AH
2 bomen kappen
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.

Welke werkzaamheden voert Boskalis uit?
De voorbereidende werkzaamheden voor het groot
onderhoud aan de N639 en de bijbehorende fietspaden tussen Chaam en Ulvenhout zijn al begonnen. Het gaat om het weggedeelte vanaf de Ganzenbeemd, daar waar de weg een middenberm heeft, tot
aan de A58. Dit wegdeel heet in het project N639 het
‘gedeelte Noord’.

Iedereen is welkom
Omwonenden en andere belangstellenden zijn van
harte welkom. Tijdens de inloopavond geven medewerkers van de aannemer en de provincie een toelichting op de werkzaamheden. De inloopavond is
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.

Volledige meldingen
21 maart 2019, Cauwelaerseweg 24, 4858 RH
slopen tuinhuis
Melding akkoord
27 maart 2019, Hondseind 7a, 5131 RE
melding mobiel breken bouw- en sloopafval. De puinbreker zal in werking zijn in de periode van 4 april tot
en met 4 juli 2019, voor naar verwachting hoogstens
2 dagen.
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.

• Attendering bekendmaking
ontwerp bestemmingsplan
Bouwerij 15 Galder

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u “de Bouwapp” downloaden voor het project Groot Onderhoud N639. Via
de website van de provincie Noord-Brabant (www.
brabant.nl/N639) kunt u ook op de hoogte blijven.
U kunt zich hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief.
Voor vragen kunt u contact opnemen via grootonderhoudN639@boskalis.com of bellen met 0655491120.

• Vervanging VVV-bankjes in Chaam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam hebben besloten om het ontwerp van het
bestemmingsplan Bouwerij 15 in Galder ter inzage
te leggen. Iedereen kan van 26 maart 2019 tot en
met 6 mei 2019 een zienswijze indienen. U kunt het
ontwerp-bestemmingsplan tijdens openingstijden
inzien op het gemeentekantoor in Alphen. Als u het
bestemmingsplan wilt inzien maakt u eerst een afspraak. U kunt online een afspraak maken via www.
alphen-chaam.nl; u kunt ook bellen naar ons algemene nummer 14 013. U kunt het plan ook bekijken
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMROnummer is NL.IMRO.1723.BPbouwerij15-ON01. Voor
nadere informatie verwijzen wij u naar de gemeentelijke website, www.alphen-chaam.nl.

Als u wandelt of fietst in Chaam heeft u ze vast wel
eens zien staan: de bruine VVV-bankjes. Ze staan er
al heel wat jaren en vele wandelaars en fietsers hebben er gebruik van gemaakt om uit te rusten, een boterham te eten of wat te drinken. De meeste bankjes
zijn in slechte staat. Een aantal hebben we al vervangen.
We doen dit samen
met Toerisme
Alphen-Chaam.

• Attendering bekendmaking
ontwerp wijzigingsplan
Kloosterstraat 19 in Chaam
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam hebben besloten om het ontwerp wijzigingsplan Kloosterstraat 19 in Chaam ter inzage te
leggen. Iedereen kan van 26 maart 2019 tot en met
6 mei 2019 een zienswijze indienen. U kunt het ontwerp wijzigingsplan tijdens openingstijden inzien
op het gemeentekantoor te Alphen. Als u het wijzigingsplan wilt inzien maakt u een afspraak met de
gemeente. U kunt online een afspraak maken via
www.alphen-chaam.nl. U kunt ook bellen naar ons
algemene nummer 14 013. U kunt het plan ook bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
IMRO-nummer is NL.IMRO.1723.wpkloosterstraat19ON01. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de
gemeentelijke website, www.alphen-chaam.nl.

• Attendering bekendmaking
ontwerp bestemmingsplan
Legstraat 3 in Chaam
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam hebben besloten om het ontwerp van het
bestemmingsplan Legstraat 3 in Chaam ter inzage te
leggen. Iedereen kan van 26 maart 2019 tot en met
6 mei 2019 een zienswijze indienen. U kunt het ontwerp bestemmingsplan tijdens openingstijden bekijken op het gemeentekantoor te Alphen. Als u het
bestemmingsplan wilt inzien maakt u een afspraak
met de gemeente. U kunt online een afspraak maken
via www.alphen-chaam.nl; u kunt ook bellen naar
ons algemene nummer 14 013. U kunt het plan ook
bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het IMRO-nummer is NL.IMRO.1723.BPlegstraat3ON01. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de
gemeentelijke website, www.alphen-chaam.nl.

• Opschoondag:
samenwerken is het toverwoord

Op zaterdag 23 maart trokken buren, scholen, vrienden en verenigingen eropuit. Om samen te zorgen
voor een schonere omgeving. De gemeente organiseerde deze Opschoondag samen met Woonstichting Leystromen.

Een schone omgeving woont fijn en zo’n dag samen
aan de slag is nog gezellig ook! Dat ziet u wel terug
op de foto. Annelies Noijens van Buurtvereniging de
Paniekzaaiers uit Chaam stuurde deze prachtige foto
van de Opschoondag in onze gemeente. Daar gingen
80 inwoners aan de slag. Samen verzamelden zij
twee aanhangwagens vol vuilniszakken aan zwerfafval. Bedankt supporters van Schoon!
De rest van het jaar ook aan de slag om uw buurt
schoon te houden? Misschien is dit een idee voor uw
Burendag op 28 september? Neem contact met ons
op via www.alphen-chaam.nl/contact

• Inloopbijeenkomst werkzaamheden
groot onderhoud N639 tussen
Chaam en Ulvenhout
Op woensdag 17 april 2019 is er informatiebijeenkomst 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 herinrichting van de N639. De provincie Noord-Brabant en
aannemer Boskalis organiseren deze bijeenkomst.

• Kijk voor meer informatie op

• Supporter worden van Cittaslow?
Kijk op www.alphen-chaam.nl
en vul het digitale formulier in.
Er zijn géén kosten aan
verbonden.

www.alphen-chaam.nl

