Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 24 / 2022
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
2 juni 2022, Boslust 16, 5131 BW
bouwen nieuwe akkerbouwloods
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 ons via telefoonnummer
14 013.
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
verlengd
3 juni 2022, perceel H 2037 nabij Strijbeekseweg
42, 4856 AB
draineren agrarische grond
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
7 juni 2022, Brouwerij 24, 4861 SN
verbouwen winkelruimte (wijzigen voorgevel)
7 juni 2022, Oosterwijksestraat 2, 5131 NM
aanleggen uitrit
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.
Volledige meldingen
2 juni 2022, Galderseweg 65,4855 AE
saneren asbest
Melding akkoord
2 juni 2022, Rijsbergsebaan 8, 4855 AS
veranderen activiteiten
2 juni 2022, Kwaalburg 7, 5131 NC
veranderen activiteiten
U kunt geen bezwaar of beroep indienen.

• Attendering bekendmaking
vaststelling bestemmingsplan
correctieve herziening
Buitengebied Alphen-Chaam 2010,
herziening Oosterwijksestraat 10
Alphen
De gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam
stelde op 2 juni 2022 het bestemmingsplan ‘Correctieve herziening Buitengebied Alphen-Chaam
2010, herziening Oosterwijksestraat 10 Alphen’
ongewijzigd vast. Dit besluit hebben wij op 10 juni
2022 gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden hebben van 10 juni 2022
tot en met 21 juli 2022 de gelegenheid om beroep
in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State.
U kunt het plan bekijken op de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer is
NL.IMRO.1723.CHOOSTERWSTR10-VS01.
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar onze
website www.alphen-chaam.nl.

• Attendering bekendmaking
vaststelling bestemmingsplan
Kerkdreef 7 te Chaam
Het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Alphen-Chaam maakt bekend dat de
gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam
op 2 juni 2022 het bestemmingsplan Kerkdreef 7,
Chaam ongewijzigd heeft vastgesteld.
De officiële bekendmaking hebben wij op 16 juni
2022 gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl. De stukken liggen van 16 juni 2022 tot 27
juli 2022 ter inzage.

• Raadslid Hanneke Willemstein
nieuwe voorzitter van de
Nederlandse Vereniging voor
Raadsleden
De Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse
Vereniging voor Raadsleden
heeft op zaterdag 11 juni Hanneke Willemstein gekozen
als hun nieuwe voorzitter. Ze
is daarmee de derde vrouwelijke voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de eerste
voorzitter die actief is voor een lokale partij.
Raadslid
Hanneke is vanaf 2014 raadslid voor GBSV en sinds
2018 fractievoorzitter. Ze werkt als zelfstandig journalist. Als raadslid is ze groot voorstander van samenwerking tussen raadsleden onderling en met
inwoners. “Als voorzitter wil ik enthousiasmeren
en al die raadsleden in Nederland zo goed mogelijk vertegenwoordigen en ondersteunen. Want een
sterke raad doet ertoe.”
Derde vrouw
Met de keuze voor Hanneke Willemstein kiest de
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden na drie

• Kijk voor meer informatie op

heren opnieuw voor een vrouwelijke voorzitter. De
vereniging heeft inmiddels meer dan vijfduizend leden. Meer informatie op www.raadsleden.nl.

• Veteranendag Alphen-Chaam
zaterdag 2 juli
Elke laatste zaterdag van juni is er
de Landelijke Veteranendag in Den
Haag. Daarmee bedankt Nederland
de veteranen die ingezet zijn in
dienst van de vrede, nu en in het
verleden.
Elke eerste zaterdag van juli is er
onze Lokale Veteranendag. Hiermee bedanken we
de veteranen uit onze gemeente. Dit jaar is dat zaterdag 2 juli.
Uitnodiging
61 veteranen (in en uit dienst) uit onze gemeente
staan ingeschreven bij het Veteraneninstituut. Zij
krijgen van ons een persoonlijke uitnodiging voor
de lokale veteranendag. De bijeenkomst is in het
gemeentekantoor in Alphen. Bent u veteraan, maar
niet ingeschreven bij het VI en wilt u wel aanwezig
zijn op 2 juli? Graag. U hoeft namelijk niet bij het
Veteraneninstituut ingeschreven te zijn om aanwezig te mogen zijn. We ontmoeten graag zo veel mogelijk veteranen die dag. Ook jonge veteranen zijn
van harte welkom. Meldt u zich u uiterlijk 27 juni
aan door een mail te sturen naar
bestuurssecretariaat@alphen-chaam.nl.
Wie is veteraan?
Heeft u de Nederlandse nationaliteit en hebt u
gediend voor een militaire operatie, bij een vredesmissie of in een oorlog? Denk daarbij aan de
Tweede Wereldoorlog en de oorlogen in voormalig
Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Maar ook aan
de missies in bijvoorbeeld Cambodja, Ethiopië,
Angola, Haïti en voormalig Joegoslavië. Dan bent u
veteraan en van harte welkom.

• Gratis voorstelling:
Help ik word 18 jaar!
Als je 18 jaar
wordt, komt
daar stiekem
best wel wat
bij
kijken.
Welke
dingen moet je
regelen, bijvoorbeeld op
het
gebied
van studiefinanciering of
verzekeringen? In de voorstelling ‘Help ik word 18
jaar!’ worden deze onderwerpen, en nog veel meer,
op een leuke en begrijpelijke manier uitgelegd. De
voorstelling is gratis en op 30 juni in cultuurcentrum Den Heuvel, Heuvelstraat 5 in Alphen of op 7
juli in A16, A. Adriaansenpad 16 in Rijen. De voorstelling start om 19.30 uur. Jouw vrienden, ouders
of verzorgers zijn natuurlijk ook welkom!
Aanmelden
Ben je nieuwsgierig geworden? Meld je gewoon
aan. Ga naar www.dorpsteamabg.nl/aanmeldenvoorstelling. Vragen kun je stellen via e-mail contact@dorpsteamalphenchaam.nl. Bellen mag natuurlijk ook. We zijn bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 9.00 - 10.30 uur op 088-605 0 605.
We zien elkaar 30 juni of 7 juli!

• Jaarstukken 2021
We sluiten als gemeente het jaar 2021 af met een
‘positief’ rekeningresultaat van € 478.000. Een
mooi maar incidenteel resultaat. Het positieve resultaat wordt namelijk voornamelijk veroorzaakt
door incidentele meevallers vanuit het Rijk. Dit betekent we als gemeente waakzaam moeten blijven.
“Het is goed dat we de vorige collegeperiode afsluiten met een positief saldo. Het is mooi om te
zien dat de plannen waarmee we vier jaar geleden
zijn gestart, steeds meer zichtbaar zijn of worden
in onze gemeente. Denk hierbij aan de diverse
woningbouwplannen, de fietsallee, de uitbreiding
van de Mattheusschool in Galder en de nieuwbouw
voor vv Viola,” aldus wethouder Wilmsen.
Terugkijken
In de jaarstukken kijken we terug op wat we het
afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële gevolgen hiervan waren. Net als het jaar
2020 stond ook 2021 grotendeels in het teken van
corona. De beperkende maatregelen maakten het
voor onze inwoners en verenigingen, maar ook
voor ons als gemeente niet makkelijk. Daarnaast
kampen we in het hele land met een toenemende
krapte op de arbeidsmarkt. Dit maakte het soms
lastig om alle beleidsvoornemens die we ons bij
de begroting hadden voorgenomen, uit te voeren.
Door de grote inzet van de ABG-organisatie en haar
medewerkers hebben we wel nog steeds een groot
deel kunnen uitvoeren.

www.alphen-chaam.nl

