Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 16 / 2022
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
6 april 2022, Baarleseweg 30, 4861 BT
plaatsen dakkapel
7 april 2022, Anneville-laan 200, 4858 RB
wijzigen voorgevel, hekwerk en inrit
7 april 2022, Withagen 54, 4861 AR
herbouwen berging
12 april 2022, perceel H 2037 nabij Strijbeekseweg
42, 4856 AB
drainage agrarische grond
13 april 2022, Galderseweg 79, 4855 AG
splitsen kavel
We nemen eerst een besluit over de ingekomen
aanvraag. Dit besluit publiceren we.
Pas daarna kunt u een bezwaar of zienswijzen insturen. Wilt u meer weten over deze aanvraag?
Neem dan contact op met het klantcontactcentrum
van onze gemeente, telefoon 14 013.
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
verlengd
12 april 2022, Moleneind 1a (K 1065), 4861 PK
bouwen woning
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
13 april 2022, Huiswei 7, 4855 AB
bouwen schuurtje
Deze aanvraag is ingetrokken. Tegen deze mededeling kunt u geen bezwaar of beroep instellen.
Volledige meldingen
8 april 2022, Oude Tilburgsebaan 1, 5131 RL
slopen woning en saneren van asbest
7 april 2022, Terover 22, 5131 RB
saneren asbest
31 maart 2022, Oude Tilburgsebaan 1, 5131 RL
saneren asbest
Melding akkoord
7 april 2022, Gilzerweg 8, 5131 NK
veranderen activiteiten
U kunt geen bezwaar of beroep indienen.
Meldingen op grond van de APV of een bijzondere
wet
Kennisgeving incidentele festiviteit (artikel 4:3
APV) voor 22 mei 2022 van 15.00 uur tot 21.00 uur.
Locatie Speelveld 3 te Alphen (Voetbalvereniging
Viola).
Alcoholwet
Alcoholwetvergunning Verzenddatum 14-04-2021,
betreft wijziging op verleende alcoholwetvergunning met ingangsdatum 01-04-2022. Locatie Maastrichtsebaan 1 a te Alphen (horeca bij Recreatiepark ‘t Zand)
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.

• 83e dodenherdenking in Alphen
Op vrijdag 13 mei 2022 herdenken wij voor de 83e
keer de Alphense militairen die sneuvelden bij
de inval van de Duitsers op 10 mei 1940. We herdenken dan ook voor de 78e keer de Alphense
gefusilleerde burgers en de gesneuvelde Poolse
militairen. U bent van harte uitgenodigd om deze
herdenking bij te wonen.
Het programma is als volgt:
19.15 uur: ceremoniële inspectie (W. Binckplein)
19.30 uur: herdenkingsdienst (St. Willibrorduskerk)
20.00 uur: herdenking bij het oorlogsmonument
20.10 uur: stille tocht naar R.K. Begraafplaats
21.00 uur: afmars naar het W. Binckplein

• 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
Raadhuisplein in Chaam. Graag nodigen wij u uit
hierbij aanwezig te zijn.
Het programma voor woensdag 4 mei is:
19.15 uur: Begin herdenking in de Ledevaertkerk
met lezingen, voordrachten, zang en
muziek
19.50 uur Stille tocht naar het monument op het
Raadhuisplein
20.00 uur Taptoe, twee minuten stilte gevolgd
door het Wilhelmus, bloemlegging en
toespraak door waarnemend burgemeester Jan Brenninkmeijer
20.10 uur Einde plechtigheid
Het gemeentebestuur van Alphen-Chaam en het
comité “4 en 5 mei” nodigen met name de nabestaanden van de slachtoffers die als gevolg van
oorlogshandelingen zijn omgekomen, uit voor deze
bijeenkomst. Ook kinderen zijn, samen met hun
ouders, van harte welkom.

• Kijk voor meer informatie op

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.

• Verschoven afvalophaaldag
Let op: legen we uw container normaal gesproken op woensdag? In verband met Koningsdag,
woensdag 27 april, verschuift die ophaaldag
naar zaterdag 30 april.
Zet uw container dan op tijd buiten.

• Ook dit jaar aandacht voor
natuurlijke bestrijding
eikenprocessierups
In 2021 viel de overlast van de eikenprocessierups mee. Het
is moeilijk te voorspellen hoe groot de overlast dit jaar zal zijn.
Dat is afhankelijk van
het weer. We nemen
verschillende maatregelen. We bestrijden
de
eikenprocessierups preventief en
zorgen geleidelijk aan
voor meer diversiteit
in de beplanting.
Hoe gaat de preventieve bestrijding in zijn werk?
Zodra de eerste blaadjes aan de eikenbomen komen, begint een gecertificeerd bedrijf met het bestrijden van de eikenprocessierupsen. Dit is meestal eind april/begin mei. Wij gebruiken hiervoor een
biologisch bestrijdingsmiddel. We bouwen het
preventief spuiten jaarlijks langzaam af. Het middel is niet schadelijk voor dieren en mensen, maar
mogelijk kan het wel schadelijk zijn voor insecten.
We spuiten vooral binnen de kernen, in de buurt
van scholen, sportparken, winkels en langs belangrijke fietsroutes. In bosplantsoenen en langs
natuurgebieden spuiten we niet. Op plaatsen waar
voorgaande jaren veel overlast was, zoals de Wildertstraat in Chaam, spuiten we dit jaar wel.
Kijk voor meer informatie, zoals waar wij preventief spuiten, wat u kunt doen bij overlast en andere
meest gestelde vragen op www.overlastvandierenenofplanten.nl .

• Gewijzigde openingstijden
gemeentekantoor tijdens
de voorjaarsfeestdagen
Woensdag 27 april is het gemeentekantoor in
verband met Koningsdag gesloten.
Donderdag 5 mei, Bevrijdingsdag en vrijdag
6 mei is het gemeentekantoor gesloten.

• La Vuelta komt door onze
gemeente
La Vuelta (Ronde van Spanje) komt op 19, 20 en
21 augustus 2022 naar Nederland. Met (internationale) toprenners, een ploegenpresentatie, een
uitgebreid activatieprogramma en drie prachtige
etappes door Utrecht en Brabant is het een uniek
event om mee te maken.
Bij de etappe BredaBreda op zondag
21 augustus doorkruist de route
onze gemeente.
Maak er vooral
een feestje van
en geniet van dit
spektakel. Maar
houd als inwoner
en ondernemer ook
rekening met tijdelijke
wegafsluitingen.
Alle gemeentelijke informatie
staat op www.alphen-chaam.nl/vuelta. Ook via social media, Ons Weekblad en andere uitingen communiceren we over deze unieke gebeurtenis.
Vrijwilligers gezocht
We zijn op zoek naar vrijwilligers om als verkeersregelaar bij te dragen aan een veilige doortocht.
Meer weten of aanmelden? Ga op www.alphenchaam.nl/vuelta naar het bericht over de verkeersregelaars.
Bekijk de routes en alle overige informatie over La
Vuelta Holanda op www.lavueltaholanda.com
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