Informatiebulletin

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

Oﬃciële Bekendmakingen - week 29 / 2022
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
7 juli 2022, Dorpsstraat, sectienr: A 4185
bouwen prefab houtskeletwoning
11 juli 2022, Boerenbaan 11, 5131 PA
ontheffing bestemmingsplan zorgboerderij
11 juli 2022, Meerleseweg 22, 4861 NB
verbouwen woning
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 juli 2022, Daesdonckseweg 3, 4856 AJ
bouwen woning
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
11 juli 2022, Blokkenweide 26, 4861 BN
bouwen bergruimte/werkruimte met overkapping
en zolder met technische ruimte
11 juli 2022, Notselseweg 1, 4856 AH
veranderen bestaande 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
6 juli 2022, Alphensebaan 4a, 4861 RA
saneren asbest
Ingekomen aanvragen vergunningen APV
en bijzondere wetten
Dektse Bands Night en Sounds Like Madness Alphen op 14 en 15 oktober van 09:00 tot 02:00 uur
Belsebaan in Alphen.
Night of Percussion Alphen op 18 november en 19
november 2022 van 19:00 uur tot en met 24:00 uur
in Theater Roelema, Sint-Janstraat te Alphen.
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Besluit verzonden op 13 juli 2022, Vlooienmarkt
Vlijt en Volharding, op 18 september van 09:30 tot
16:30 uur in CC Den Heuvel (402365)
Besluit verzonden op 13 juli 2022, Kennismakingstijd Sanctus Laurentius van 20 t/m 28 augustus 2022 van 08:00 uur tot 23:00 uur in Galder
(369142)*
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.
Drank en Horecawet
* ontheffing art. 35 Alcoholwet voor het schenken
van zwakalcoholische dranken tijdens Kennismakingstijd Sanctus Laurentius

• We kijken met waardering terug op
opvang Oekraïense vluchtelingen
in Chaam
In de afgelopen weken boden we op vakantiepark
RCN de Flaasbloem in Chaam tijdelijk onderdak
aan Oekraïense vluchtelingen. De afspraak was
dat deze opvang uiterlijk half juli zou eindigen. De
vluchtelingen krijgen nu onderdak in Tilburg.
Burgemeester Jan Brenninkmeijer: “Dankzij een
samenwerking met De Flaasbloem boden we in
Chaam tijdelijk onderdak aan Oekraïense vluchtelingen. Vrijwilligers en medewerkers maakten hen
wegwijs en zorgden er voor dat de Oekraïners zich
ook thuis voelden in onze gemeente. Daar hebben
we als gemeente veel waardering voor.”
Samen met de andere gemeenten in de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant, waar onze gemeente bij hoort, blijven we ons inzetten voor de opvang
van vluchtelingen in onze regio.

• Let op! Parkeergeld bij
recreatieplas ’t Zand
vanaf 23 juli 2022 ‘ALLEEN PINNEN’
Vanaf 23 juli 2022 kunt u het parkeergeld bij recreatieplas ’t Zand in Alphen niet meer contant
betalen. Dit is in verband met de veiligheid van de
medewerkers die de parkeergelden innen. U kunt
vanaf die datum het parkeergeld dus alleen (contactloos) pinnen. Parkeren kost net als voorgaande
jaren € 5,00.

• Doorkomst Ronde van Spanje
op zondag 21 augustus 2022
La Vuelta (Ronde van Spanje) komt naar Nederland.
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. Maar
houd als inwoner ook rekening met tijdelijke wegafsluitingen en een parkeerverbod langs de gehele
route.

• Kijk voor meer informatie op

Straten en doorkomsttijden Strijbeek, Chaam en
Alphen
De derde etappe op 21 augustus komt langs:
- Strijbeek en Chaam: (reclamekaravaan verwacht rond 12.00 uur, renners rond 13.00 uur):
Strijbeekseweg – Goudbergseweg - Oude Bredasebaan – Meerleseweg – Bredaseweg – Dorpsstraat – Baarleseweg
- Alphen: (reclamekaravaan verwacht rond 12.30
uur, renners rond 13.30 uur): Alphenseweg N260
– Baarleseweg – Raadhuisstraat - Goedentijd
N260 -Gilzerweg N260
De straten in Strijbeek en
Chaam zijn afgesloten van
ongeveer 11.15 uur tot ongeveer 14.15 uur. De straten in Alphen zijn afgesloten van ongeveer 11.45 uur
tot ongeveer 14.45 uur.
De hulpdiensten kunnen
altijd over het parcours.
Parkeerverbod
Langs de hele route is er een parkeerverbod van
zaterdag 20 augustus 21.00 uur tot en met zondag
21 augustus 18.00 uur van kracht. Dit betekent dat
er geen auto’s of andere voertuigen op de weg of in
de parkeervakken langs het parcours mogen staan.
Melding of vergunning bij activiteiten
We raden iedereen aan om vooral te genieten van
het spektakel. Pakt u het met uw familie, vrienden
of als ondernemer grootser aan, houd er dan rekening mee dat we uw activiteit kunnen beschouwen
als een evenement. U moet zich 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 u die aanvragen? Lees het op onze website
www.alphen-chaam.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 eerst voor moeten leggen aan de organisatie. Sommige activiteiten zijn bij voorbaat al niet
toegestaan. Stuur ons daarom altijd een mail als u
van plan bent iets te organiseren: apv@abg.nl.
Vrijwilligers gezocht
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers om als evenementenverkeersregelaar bij te dragen aan een
veilige doortocht. Meer weten of aanmelden: www.
alphen-chaam.nl/vuelta
Meer informatie
Alle gemeentelijke informatie staat op onze website www.alphen-chaam.nl/vuelta. We breiden
die informatie de komende tijd uit en houden die
steeds actueel. Ook via social media, Ons Weekblad en andere uitingen houden we u op de hoogte
over deze unieke gebeurtenis. Heeft u na het lezen
van deze informatie toch nog vragen? Neem dan
contact met ons op via mail naar info@alphenchaam.nl of bel 14 013.
La Vuelta Holanda
Op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 augustus
rijden de renners door de provincies Utrecht en
Noord-Brabant met een klein uitstapje naar België (Baarle-Hertog). Er is een speciale website met
alle informatie over de eerste drie etappes en het
randprogramma, alles onder de noemer La Vuelta
Holanda. Alles weten over La Vuelta Holanda: www.
lavueltaholanda.com.
La Vuelta: we maken er samen een feestje van!

• 24 en 25 september
feest in Alphen-Chaam.
Verenigingen, doe mee!
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. Dat doen we
onder andere met een speciaal hiervoor uitgezette
fietstocht en een markt in elke kern.
Oproep aan verenigingen
We vragen specifiek ook aan verenigingen of zij
mee willen doen om er een feest voor iedereen
van te maken. Het is aan de vereniging zelf om te
bepalen wat ze doen: zet de deuren open om te
laten zien wat de vereniging doet, organiseer een
evenement(je) voor kinderen of verzin een andere
leuke activiteit. Het is misschien ook de gelegenheid om vrijwilligers en leden te werven. Meer informatie en aanmelden kan via sofie@suustival.nl.
Houd onze website (www.alphen-chaam.nl) en Facebookpagina (www.facebook.com/gemeenteAC)
in de gaten voor meer informatie over het feestweekend.

www.alphen-chaam.nl

