Informatiebulletin

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

Oﬃciële Bekendmakingen - week 30 / 2022
• Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
12 juli 2022, Kleistraat 9, 4861 CA
plaatsen zonnepanelen
12 juli 2022, Schaanstraat 6, 4861 RE
bouwen woonhuis met garage/berging
13 juli 2022, Kapelweg 9, 4861 CH
kappen drie bomen
13 juli 2022, Meerleseweg 21, 4861 NA
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening t.b.v. uitvoeren cultuurtechnisch
bedrijf als nevenactiviteit
13 juli 2022, Alphensebaan 5a , 4861RA
bouwen drie bijgebouwen
18 juli 2022, Cauwelaerseweg 21, 4858 RG
realiseren aanbouw aan 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 ons via telefoonnummer 14 013
Beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning verlengd
12 juli 2022, Looneind 4, 5131 RK
bouwen schuur
15 juli 2022, Moerstraat 1b, 4855 AC
renoveren bestaande recreatiewoning
18 juli 2022, Zandstraat 23, 5131 AB
bouwen woning, tijdelijk bewonen
bijgebouw en aanleggen tijdelijke uitrit
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
18 juli 2022, Terover 34a, 5131 RB
renoveren schuur
Deze aanvraag is ingetrokken.
Tegen deze mededeling kunt u geen
bezwaar of beroep instellen.

alphen-chaam.nl/bekendmakingen

de Algemene wet bestuursrecht bezwaar
maken tegen dit besluit, binnen 6 weken na
de datum van verzending van het besluit.

• Attendering bekendmaking
vaststelling bestemmingsplan
Heikantsestraat ong. in Chaam

• 24 en 25 september is het feest in
Alphen-Chaam.

De gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam
stelde op 30 juni 2022 het bestemmingsplan
‘Heikantsestraat ong.’ gewijzigd vast. Dit
besluit hebben wij op 26 juli 2022 gepubliceerd
via www.officielebekendmakingen.nl.
Belanghebbenden kunnen van 26 juli 2022
tot en met 5 september 2022 beroep instellen
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State. U kunt het plan bekijken op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer
is NL.IMRO.1723.BPHeikantsestrong-VG01.
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar
onze website, www.alphen-chaam.nl.

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 (en Saturday).
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. Maar
ook met een expositie en een wedstrijd.
Versier uw huis
Omdat het feest is in onze gemeente vragen
wij u om die twee dagen uw huis te versieren;
hang de vlag uit, hang slingers op en laat
zo zien dat u met ons mee viert. Het mooist
versierde huis in elke kern krijgt een prijs.

Expositie
Woont u in onze gemeente en heeft u een
tekening, schilderij of ander kunstwerk van
iets herkenbaars (landschap, gebouw e.d.) uit
onze gemeente gemaakt en wilt u dat aan alle
inwoners laten zien? Meld dat dan bij ons. In het
gemeentekantoor in Alphen begint dat weekend
een expositie van werken van inwoners. Het
onderwerp moet wel iets herkenbaars zijn uit onze
gemeente zijn. Doe u mee? Stuur dan een mail
naar sophie@suustival.nl met een foto van uw
werk en de maten (hoogte, breedte, diepte e.d.)

Verleende omgevingsvergunningen
met reguliere procedure
18 juli 2022, Hazenberg 31, 5131 ZA
bouwen aanbouw met gedeeltelijke
vergroting van hoofdgebouw
19 juli 2022, Withagen 62, 4861 AR
plaatsen dakkapel
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
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.
Verleende vergunningen APV
en bijzondere wetten
Besluit verzonden op 19-07-2022, Wielerwedstrijd
op 11-09-2022 van 08:30 tot 10:00 in Chaam
Belanghebbenden kunnen op grond van

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alphen-Chaam maken bekend dat het ontwerp
van het bestemmingsplan ‘Correctieve herziening
bestemmingsplan ‘t Zand’ ter inzage ligt van 26
juli tot en met 5 september. De bekendmaking
hebben wij op 25 juli gepubliceerd op www.
officielebekendmakingen.nl. Iedereen kan
van 26 juli tot en met 5 september een
zienswijze indienen. U kunt het ontwerp
bestemmingsplan tijdens openingstijden
inzien bij het gemeentekantoor van AlphenChaam, Willibrordplein 1 in Aphen. Als u het
bestemmingsplan wilt inzien, maakt u eerst
een afspraak. Dat kan online via www.alphenchaam.nl of door te bellen naar ons algemene
nummer 14013. U kunt het plan ook bekijken
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
IMRO-nummer is NL.IMRO.1723.CHbptZandON02. Voor nadere informatie verwijzen wij u
naar onze website www.alphen-chaam.nl.

Op zondag 21 augustus rijdt de Vuelta door onze
gemeente. Hoe bijzonder is het dat deze Spaanse
wielerronde dit jaar door onze gemeente komt?
Wim van Est, Jeroen Blijlevens en nog vele andere
Brabanders, reden deze koers ooit al. De Vuelta
kent een rijke historie. Er zijn zoveel spannende,
leuke en ontroerende momenten geweest;
je zou er een boek over kunnen schrijven!

• Beschikking ambtshalve opneming
van de adresgegevens als
onbekend in de Basisregistratie
Personen
Het college van Alphen-Chaam heeft besloten op
grond van art 2.22 wet Basisregistratie Personen
(BRP) de adresgegevens van onderstaande
personen naar een onbekend land op te nemen
in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat de
betrokkenen niet meer wonen op het adres
waar ze volgens de BRP staan ingeschreven.
Met ingang van vrijdag 24 juni 2022
Geslachtsnaam en voorletters Geboortedatum
Van Ginneken, J.N.A.M.
17-08-2005
Van Ginneken, N.J.A.
11-04-2011
Kocx, D.A.J.M.
05-10-1982
De volledige bekendmaking met
bezwaarmogelijkheden vindt u op www.

• Kijk voor meer informatie op

• Koop een regenton met korting en
gebruik het regenwater in uw tuin!
Wilt u ook iets doen tegen waterverspilling
en bijdragen aan een klimaatbestendige
leefomgeving? Doe dan mee aan de
regentonnenactie we organiseren samen
met Waterschap Brabantse Delta! Woont
u in onze gemeente? Dan kunt met flinke
korting een regenton kopen bij Pets Place
Boerenbond in Baarle-Nassau of Gilze.
Wees er wel snel bij, want op=op!

• Attendering bekendmaking
ontwerp bestemmingsplan
Correctieve herziening
bestemmingsplan ‘t Zand

• Vuelta wielercafé in Chaam
op 11 augustus

Volledige meldingen
13 juli 2022, Papenakker 22, 5131 ZC
saneren asbest

welkom. De toegangsprijs is € 5. Graag contant
betalen bij binnenkomst. Het adres is Dorpsstraat
44, 4861 AC in Chaam. Aanmelden is wenselijk,
maar gewoon aan komen lopen mag ook. U
kunt een email sturen naar: verheespelkmans@
kpnmail.com of angela@woordmagie.nl.

Wielercafé
Om met elkaar in de sfeer te komen, is er op
donderdag 11 augustus een wielercafé in de
grote zaal in het ‘t Chaamse Wapen in Chaam,
van 19.00 uur tot 22.00 uur. Iedereen die van de
wielersport houdt is van harte welkom. Er zijn
(oud)-renners te gast en er worden boeiende
wielerverhalen en informatie over de Vuelta
gedeeld. De verhalen komen onder andere uit
het gloednieuwe boek ‘Spaanse Brabanders,
onze jongens in de Vuelta’ van John van Ierland.
De zaal grenst aan het museum ‘de acht van
Chaam’ waar veel oud-winnaars van een
etappe in de Vuelta en de Acht van Chaam te
zien zijn. U kunt daar ook een kijkje nemen.
Aanwezig zijn?
Lijkt het u leuk om te komen? U bent van harte

www.alphen-chaam.nl

“Veel voordelen”
Wethouder duurzaamheid Erik Wilmsen: ”Het is
zonde om regenwater weg te laten lopen in het
riool en niet op te vangen in een regenton om
te hergebruiken in de tuin. Een regenton heeft
veel voordelen. Door je planten met regenwater
te besproeien, bespaar je op drinkwaterkosten.
Bovendien is het zachte regenwater erg goed
voor planten. Ik hoop dat veel inwoners gebruik
gaan maken van deze actie om waterverspilling
tegen te gaan!”, dus wethouder Erik Wilmsen.
Bewustwording
“Het is goed dat bewoners zich bewuster
worden van de gevolgen van het veranderend
klimaat”, aldus Alwijn ten Cate, nieuw dagelijks
bestuurslid bij waterschap Brabantse Delta.
“Met deze actie stimuleert de gemeente op een
hele concrete wijze wat mensen zelf kunnen
doen tegen de gevolgen van klimaatverandering.
Daarom werken we als waterschap graag
mee aan deze actie. Dus schaf allemaal een
regenton aan en tip je gelijk je buurman!”
Hoe maakt u gebruik van de actie?
De regentonnenactie loopt tot en met 30
september zo lang de voorraad strekt. Bij Pets
Place Boerenbond Baarle-Nassau of Gilze
liggen bonnen klaar die u moet invullen.
U kunt kiezen tussen:
1. De Elho Green Basics van 200 liter met
plantenbak
(normaal € 129,00, met korting: € 79,00)
2. De Nature Slimline 110 liter

