Informatiebulletin

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

Oﬃciële Bekendmakingen - week 36 / 2022
• Omgevingsvergunningen

mantelzorgers voor één persoon? Spreek dan samen
af wie het compliment aanvraagt.

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
26 augustus 2022, Chaamseweg 8a, 5131 NG
(22ZK01107)
bouwen woning
De gemeente neemt eerst een besluit over de ingekomen aanvraag, dit besluit wordt gepubliceerd.
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
30 augustus 2022, Withagen 11, 4861 AP
uitbreiden woning
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
25 augustus 2022, Dassemussestraat 3 en 3a,
4861 TG
realiseren kleinschalig kamperen
Deze aanvraag is ingetrokken. Tegen deze mededeling kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
25 augustus 2022, Strijbeekseweg 66a, 4856 AB
(22ZK01017)
plaatsen uitbouw
25 augustus 2022, Anne-villelaan 210, 4858 RB
(22ZK00832)
bouwen woning met bijgebouw
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.

Hoe vraagt u een mantelzorgcompliment aan?
Ga naar onze website www.alphen-chaam.nl/
mantelzorg en download het aanvraagformulier.
U kunt het formulier ook ophalen bij Het Trefpunt
of het gemeentekantoor in Alphen. U kunt het op
verschillende manieren inleveren. Dit staat op het
formulier.
Ben jij een jonge mantelzorger?
Jonge mantelzorgers (tot 24 jaar) kunnen appen of
bellen naar Alma, 06 – 10267086. Je kunt haar ook
een mailtje sturen via almapatist@contourdetwern.
nl. Alma kijkt samen met jou naar een persoonlijke
invulling van het compliment.
Heeft u nog vragen?
Iedereen kan gratis bij de gemeente terecht met
vragen over mantelzorg. Heeft u behoefte aan een
luisterend oor, goed advies, praten met lotgenoten
of leuke activiteiten? Of is het nodig om de accu weer
eens op te laden? Neem vrijblijvend contact op met
Alma via 06 – 10267086 of stuur een mailtje naar
almapatist@contourdetwern.nl. Zij denkt graag met
u mee.

• Subsidie Klimaatbestendig AlphenChaam: óók voor bedrijven & VVE’s
Op verschillende manieren kunt u als bedrijf of VVE
meehelpen bij het tegengaan van hittestress en het
voorkomen van wateroverlast. Om u een handje te
helpen, bieden we de subsidie ‘Klimaatbestendig
Alphen-Chaam’ aan. U vraagt de subsidie aan
vóórdat u de maatregelen uitvoert.

• 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.

U kunt subsidie aanvragen voor:
1: Groen dak
2: Waterreservoir
3: Waterpasserende of waterdoorlatende verharding
4: Infiltratie en afkoppelen van regenwater vanaf het
dak
5: Tegel eruit, groen erin
Voor meer informatie en subsidie aanvragen, kijk op
www.alphen-chaam.nl/duurzaamheid

• Attendering bekendmaking
ontwerpbestemmingsplan Entree
Landerij te Alphen
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alphen-Chaam maken bekend dat van 6 september
2022 tot en met 17 oktober 2022 ter inzage ligt:
- het ontwerpbestemmingsplan Entree Landerij te
Alphen
De officiële bekendmaking is op 6 september 2022
gepubliceerd. Voor nadere informatie verwijzen wij
u naar www.officielebekendmakingen.nl.

• Mantelzorgcompliment 2022
Als waardering voor mantelzorgers reiken we
elk jaar het mantelzorgcompliment uit. Dit jaar
ontvangen mantelzorgers een VVV-cadeaukaart óf
Winkelierspasjes ter waarde van 100 euro. Dit hangt
af van waar de zorgontvanger woont.

• Meer bewegen!
Sporten is gezond en houdt u actief. Op verschillende
manieren dagen wij u graag uit om te sporten en te
bewegen. Zelfs op het werk kunnen de sportcoaches
u aanmoedigen om te sporten te bewegen. Zoals
in het filmpje te zien is met de enthousiaste
leerkrachten van basisschool De Driesprong in
Chaam. U bekijkt het filmpje op https://youtu.be/
viaXCT7S3Nw.
Wilt u hier meer informatie over of ziet u zelf kansen
liggen? Neem dan gerust contact op met Bernhard
van der Zwet via bernhardvanderzwet@abg.nl.

Bent u een mantelzorger?
U bent een mantelzorger als u voor langere tijd
méér dan de gebruikelijke zorg geeft aan iemand
in uw omgeving. Bijvoorbeeld in verband met een
langdurige ziekte of handicap. Dit kan uw partner,
ouder of kind zijn, maar ook een familielid, vriend
of kennis.
Wie kan het mantelzorgcompliment aanvragen?
De mantelzorger vraagt het compliment aan. De
aanvraag moet uiterlijk vóór 1 december 2022 binnen
zijn bij Alma Patist van het dorpsteam. Zijn er meer
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