Informatiebulletin

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

Oﬃciële Bekendmakingen - week 28 / 2022
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
28 juni 2022, Meerleseweg 6, 4861 NB
herbouwen woning
3 juli 2022, Withagen 11, 4861 AP
uitbreiden woning
5 juli 2022, Notselseweg 1, 4856 AH
veranderen inrit
5 juli 2022, Boshoven 23, 5131 NB
verbouwen woonboerderij
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
5 juli 2022, Looneind 3c, 5131 RK
bouwen woning, aanleggen uitrit en kappen 2 bomen
7 juli 2022, Rijsbergsebaan 8, 4855 AS
bouwen loods

• Donderdag 21 juli milieustraat
Baarle-Nassau gesloten
Op donderdag 21 juli is de milieustraat in BaarleNassau aan de Smederijstraat 4 gesloten. Die dag
is het namelijk een nationale feestdag in België.

• Attendering bekendmaking
vaststelling bestemmingsplan
Goedentijd 66b, Alphen
De gemeenteraad van Alphen-Chaam stelde op 30
juni 2022 het bestemmingsplan ‘Goedentijd 66b’
gewijzigd vast. Dit besluit hebben wij op 12 juli
2022 gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden hebben van 12 juli 2022
tot en met 22 augustus 2022 de gelegenheid om beroep instellen 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.BPGoedentijd66b-VS01. Voor nadere informatie verwijzen wij
u naar onze website: www.alphen-chaam.nl. .

Aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij
6 juli 2022, Baarleseweg 18 b, 4861BS
plaatsen nieuw dak op garage

• Kempische heideschapen begrazen
de heideterreinen van ’t Zand

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
29 juni 2022, Goedentijd 44, 5131 AT
gedeeltelijk verbouwen van schuur tot woning en
aanleggen uitrit
Deze aanvraag is ingetrokken. Tegen deze mededeling kunt u geen bezwaar of beroep instellen.

De komende week (18 tot en met 22 juli) begrazen
Kempische heideschapen de heideterreinen van
recreatiegebied ’t Zand in Alphen. Door begrazing
ontstaat er gevarieerde heide. Met de inzet van
de schapen willen we de vergrassing van de heide
door pijpestro terugdringen. Bovendien eten de
schapen ook de jonge boomscheuten op. En dat
voorkomt verbossing van het gebied. De begrazing
zorgt ook voor variatie in leeftijd en structuur van
de heideplanten. Hiervan profiteren typische heidedieren en -struiken, zoals de hagedis, kruipbrem
en zandzegge. De schapen grazen in verschillende
delen van het heidegebied. Een herder begeleidt
de schapen samen met zijn hond(en).

Ontwerpbeschikking Wabo, intrekken vergunning,
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders zijn van plan om, in
het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, ambtshalve de vigerende vergunning in
te trekken voor:
Ballemanseweg 10 Galder, Intrekken Omgevingsvergunning, aspect milieu, omdat langer dan 3 jaar
geen gebruik is gemaakt van de vergunning voor
het houden van dieren.
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn van 18 juli tot en met 26 augustus 2022 in
te zien via de gemeente Alphen-Chaam.
Zienswijzen
Binnen de inzage-termijn kan iedereen een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Een
schriftelijke zienswijze richt u aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), Postbus
75, 5000 AB, Tilburg. Zienswijzen digitaal indienen
is ook mogelijk via: info@omwb.nl.
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
4 juli 2022, Sint Jacobsstraat 6b, 4855 AL
tijdelijk afwijken van type bedrijfsdoeleinden voor
maximale periode van 10 jaar
6 juli 2022, Kapelstraat 24, 4861 SC
realiseren dakopbouw
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.
Verleende omgevingsvergunningen
met uitgebreide procedure
1 juli 2022, Meerleseweg 3a, 5113 BL
realiseren waterbassin
De beschikkingen zijn ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen niet gewijzigd.
Tegen de beschikkingen kunt u rechtstreeks beroep
instellen.
Volledige meldingen
30 juni 2022, Terover 34a, 5131 RB
verwijderen asbestdak en slopen schuur
1 juli 2022, Bredaseweg 7 a, 4861 AE
verwijderen asbestdak garage
30 juni 2022, Anneville-laan 210, 4858 RB
slopen woning
5 juli 2022, Boslust 11, 5131 BV
slopen naoorlogse langgevelboerderij
Melding akkoord
28 juni 2022, Boerenbaan 11, 5131 PA
veranderen bedrijf
U kunt geen bezwaar of beroep indienen.
Ingekomen aanvragen vergunningen APV
en bijzondere wetten
75-jarig bestaan Brabantse Heem op 04 augustus
en 05 augustus van 10:00 tot 21:30 uur in Alphen.
Avond4daagse op 15 en 16 september van 17:30
uur tot 20:30 uur in Alphen.
Kunst en cultuurroute Galder en Strijbeek op 18
september 2022 van 10:00 uur tot 17:00 uur in Galder-Strijbeek.
Vlooienmarkt Vlijt en Volharding op 18 september
2022 van 09:30 uur tot 16:00 uur in Alphen.
Kampeerontheffing Meerleseweg op 19 en 20 november in Chaam.

• Kijk voor meer informatie op

Tijdelijk minder toegankelijk
De herder is niet altijd aanwezig. Om de schapen
toch een veilige plek te bieden, staat er tijdelijk een
flexibele afrastering (zogenaamde flexinetten). Zodra de schapen weg zijn, halen we de netten weer
weg. Wij vragen uw begrip voor deze situatie.
Laat de schapen in alle rust grazen
Voor het welzijn van de schapen is het belangrijk
dat ze in alle rust kunnen grazen. Aai of voer de
schapen niet en houd uw hond(en) aan de lijn. Alvast dank voor uw medewerking.
Vragen?
Hebt u nog vragen over de schapenbegrazing?
Neem dan gerust contact op met Bosgroep Zuid Nederland via 040-206 6360.
Voor vragen of meldingen over de schapen kunt u
terecht bij Schapenhouderij De Lachende Ooi via
telefoonnummer 06 412 473 40.

• Reserveer in uw agenda:
24 en 25 september!
In het weekend van 24 en 25 september is het
feest in Alphen-Chaam. We vieren dan dat we als
gemeente Alphen-Chaam 25 jaar bestaan en het is
Cittaslow Sunday. Twee gelegenheden om iets te
organiseren voor onze inwoners en bezoekers.
Fietstocht langs supporters en meer….
Op zaterdag en zondag kunt u een speciaal uitgezette tocht fietsen. Deze tocht komt langs een heleboel Cittaslowsupporters. Verenigingen, bedrijven
en (horeca)ondernemingen geven een kijkje in hun
organisatie of bedrijf, maar organiseren daar omheen ook van alles, voor iedereen. En omdat we als
gemeente jarig zijn, trakteren we.
U kunt starten waar u wilt en er zijn verschillende
‘lussen’, zodat u zelf bepaalt hoe ver u fietst en wat
u gaat bezoeken. In elke kern van onze gemeente
is er ook een markt met streekproducten, muziek
en vertier.
Kortom, een unieke gelegenheid om eens bij bedrijven ‘binnen te kijken’, maar het is ook vooral een
gezellige (familie-) dag voor jong en oud.
De Opstapbus
Voor mensen die niet (meer) kunnen fietsen, zorgt
de Opstapbus die dag voor vervoer naar bijvoorbeeld een bedrijf of streekmarkt waar de fietsers
ook langskomen. Wij laten u tegen die tijd weten
hoe u zich kunt aanmelden.

www.alphen-chaam.nl

