Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 17 / 2022
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
14 april 2022, Staai-akker 14, 4855 AT
verbouwen woning
14 april 2022, Baarleseweg 81, 5131 BB
plaatsen reclame uiting
19 april 2022, Pastoriehoef 2, 5131 EH
beperkte milieutoets en binnenplanse wijziging bestemmingsplan
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
15 april 2022, Oude Tilburgsebaan 6, 5131 RM
bouwen 13 beleefkamers (recreatiewoningen)
Aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij
21 april 2022, Gilzeweg 42b -7, 4861 PN
plaatsen tuinhuis met overkapping
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
14 april 2022, Gilzerweg 8, 5131 NK
plaatsen nieuwe kantine en hygiënesluis unit
15 april 2022, Stationstraat 43a, 5131 BM
verwijderen ondergrondse bouwdelen
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.
Ingekomen aanvragen vergunningen APV
en bijzondere wetten
Galderse Kermis op 25 en 26 juni 2022 op het
dorpsplein voor de Leeuwerik, Sint Jacobsstraat
Galder.

• Gewijzigde openingstijden
gemeentekantoor tijdens
de voorjaarsfeestdagen
Op donderdag 5 mei, Bevrijdingsdag en vrijdag 6
mei is het gemeentekantoor gesloten.
Op donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag en vrijdag 27 mei is het gemeentekantoor gesloten.

• Gewijzigde openingstijden
milieustraat tijdens de
voorjaarsfeestdagen
Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) is de
milieustraat gesloten.

La Vuelta (Ronde van
Spanje) komt 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 Breda-Breda op zondag 21 augustus
doorkruist de route onze gemeente. Maak er vooral
een feestje van en geniet van dit spektakel.
Melding of vergunning
Pak je het met je familie, vrienden of als ondernemer grootser aan, houd er dan rekening mee dat
de activiteit aangemerkt kan worden als een evenement. Je moet je dan aan bepaalde spelregels
houden. Wanneer is een activiteit een evenement?
Wanneer is een melding voldoende? En wanneer
is een vergunning nodig en wanneer moet je die
aanvragen? Lees het op onze website www.alphenchaam.nl/evenementenvergunning (of www.gilzerijen.nl/evenementenvergunning of www.baarlenassau.nl/evenementenvergunning)
Extra spelregels
Daarnaast moeten we ons met z’n allen houden
aan extra spelregels van de organisatie van de Ronde van Spanje voor nevenactiviteiten. Zo is direct
naast, op of boven het parcours niets toegestaan.
En ook het fietspad en de stoep naast het parcours
moeten altijd vrij blijven (in verband met loopstromen en crowd management). En er zijn meer zaken
die we voor moeten leggen aan de organisatie of
die bij voorbaat al niet zijn toegestaan.
Stuur ons daarom altijd een mail als je van plan
bent iets te organiseren: apv@abg.nl.
La Vuelta: we maken er samen een feestje van!

• Verkeersmaatregelen
N639 vanwege aanleggen
glasvezelnetwerk
Delta Fiber werkt al geruime tijd in onze gemeente
aan de aanleg van een glasvezelnetwerk. Zij zijn
nu in Chaam aan het werk. Zij moeten hiervoor van
donderdag 28 april tot en met vrijdag 27 mei graafwerkzaamheden uitvoeren aan de N639, de doorgaande weg in Chaam.
Er zijn dan verkeersmaatregen waar het verkeer
hinder van ondervindt. Verkeersregelaars regelen
het verkeer.
Vragen?
Heeft u een (algemene) vraag? Dan kunt contact
opnemen met Circet, op werkdagen tussen 08.30
uur en 17.00 uur via 013-7200240 of via
alphen-chaam-riel@circet.nl.

• Geurgebiedsvisie vastgesteld
door gemeenteraad
De gemeente Alphen-Chaam heeft de Geurgebiedsvisie vastgesteld. Met deze Geurgebiedsvisie,
Verordening geurhinder en veehouderij en de Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen geurhinder
bieden we meer perspectief aan boeren die gestopt
zijn of gaan stoppen én voor de boeren die doorgaan. Daarnaast helpt deze visie bij het maken van
afwegingen bij ruimtelijke initiatieven in het buitengebied. Ook helpt de visie de luchtkwaliteit te
verbeteren.
Inhoud
Met deze geurgebiedsvisie hebben we gebiedsgerichte kaders vastgesteld voor het aspect geur
vanuit stallen. Dit hebben we gedaan om te komen
tot het gewenste woon- en leefklimaat voor zo’n
gebied. Dit gaat dan om de geurbelasting van veehouderijen ten opzichte van woningen in de directe
omgeving. Ook kunnen we hiermee beoordelen
of een voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling of
functieverandering kan leiden tot aantasting van
bestaande rechten van veehouderijen in de omgeving.
Met de geurgebiedsvisie en de geurverordening en
beleidsregel die hieruit voortkomen is het mogelijk
om meer balans te brengen tussen enerzijds de actieve agrarische functies en de overige functies.
Toetsingskader
We willen gebiedsgericht perspectief bieden voor
de verschillende (niet) agrarische functies in het
buitengebied. Hierbij leggen we per deelgebied
vast welke mate van geurbelasting we acceptabel
vinden om te spreken van een aanvaardbaar woonen leefklimaat. Zo weten bewoners en gebruikers
van het buitengebied waar ze aan toe zijn als ze
een initiatief hebben voor een functiewijziging. Dit
geldt vooral bij verzoeken tot functiewijziging van
stoppende of gestopte veehouderijen, maar ook
voor initiatieven van veehouderijen die verder willen ontwikkelen. Deze geurgebiedsvisie is dus ook
echt een toetsingskader bij vergunningverlening.
Het is geen handhavingskader.

• Kijk voor meer informatie op

• La Vuelta: maak er een feestje van,
maar houd je wel aan de regels

• Kent u iemand die een lintje
verdient?
Op 26 april hebben twee inwoners uit onze gemeente van de burgemeester een Koninklijke Onderscheiding gekregen.
We weten dat er in onze gemeente nog meer mensen zijn die een ‘lintje’ verdienen. Kent u iemand?
Kom dan nu in actie en meld degene aan! Als niemand een lintje aanvraagt zal niemand er een krijgen.
Aanmelden
We moeten de aanvragen voor een lintje in 2023
al op 1 juli 2022 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 0657758109 of mail naar ellymeeuwsen@abg.nl. Zij
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, of op
www.lintjes.nl.

www.alphen-chaam.nl

