Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 37 / 2022
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
1 september 2022, Ulicotenseweg 23, 4861 RS
(22ZK01124)
renoveren woning
6 september 2022, Gilzeweg 16, 4861 AT
(22ZK01138)
realiseren tijdelijke pré-mantelzorgwoning
7 september 2022, Het Sas 13, 5131 RC (22ZK01141)
bouwen mono-mestvergister
De gemeente neemt eerst een besluit over de inge-

kkomen
subsidie
aanvragen?
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.

waterdoorlatende verharding
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
verlengd
en
van regenwater vanaf daken
5 september 2022, Meerleseweg 21, 4861 NA
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
t.b.v. uitvoeren cultuurtechnisch bedrijf als nevenactiviteit
AAM.NL/DUURZAAMHEID
6 september 2022, Kapelweg 9, 4861 CH
kappen vier bomen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
1 september 2022, Moerstraat 1b, 4855 AC
(22ZK00704)
renoveren recreatiewoning
2 september 2022, Daesdonckseweg 3, 4856 AJ
(22ZK00685)
bouwen woning en tijdelijk plaatsen en bewonen
woonunit
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
Burgemeester en wethouders hebben besloten
om, in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, ambtshalve de vigerende vergunning in te trekken voor:
Adres / Omschrijving project
Ballemanseweg 10 Galder,
konijnen- en zoogkoeienhouderij.
Intrekken Omgevingsvergunning, aspect milieu,
omdat langer dan 3 jaar geen gebruik is
gemaakt van de vergunning voor het houden
van dieren (omwb zaaknr.2022-015187).
De beschikking en de bijbehorende stukken zijn
van 19 september tot en met vrijdag 28 oktober
2022 in te zien via de gemeente Alphen-Chaam.

Boslust Me@ts Bike Beer burger op vrijdag 14 oktober 2022 17.00 uur tot en met 22.00 uur, zaterdag 15 oktober 2022 9.00 uur tot en met 23.00 uur,
zondag 16 oktober 2022 9.00 uur tot en met 22.00
uur bij Brouwerij Boslust te Alphen (404627).
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.
Ontwerpbestemmingsplan Boshoven 35-37,
Alphen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam maken bekend dat van 13 september
2022 tot en met 24 oktober 2022 ter inzage ligt:
- het ontwerpbestemmingsplan Boshoven 35-37,
Alphen
De officiële bekendmaking is op 12 september
2022 gepubliceerd. Meer informatie vindt u op
www.officielebekendmakingen.nl.

Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Besluit verzonden op 6 september 2022,

Advies over energie besparen
Wilt u gratis advies om energie te besparen? Vraag
dan een gesprek aan met een energiecoach:
https://duurzaamalphenchaam.nl/
energieadvies/energiecoaching/

• Aandacht voor beter leren lezen,
schrijven, rekenen of met de
computer werken

Live-uitzending via social media
We zenden de vergadering ook live uit via
https://vimeo.com/event/99805.
Deze link delen we voor de vergadering ook op
www.facebook.com/gemeenteAC.

• Energietoeslag voor inwoners laag
inkomen 500 euro omhoog

Minimarkt en optredens
Tussen 11.00 en 16.00 uur bent u van harte welkom
op de minimarkt. Lokale ondernemers en verenigingen staan op de markt met een kraam of treden
op. Er is informatie over streekproducten, duurzame energie, biodiversiteit en het verenigingsleven.
Bij slecht weer verplaatsen we de minimarkt naar
binnen. Bezoek tijdens het weekend van 24 en
25 september ook de Cittaslow-supporters langs
de route. Kijk voor meer informatie op https://
toerismedebaronie.nl/cittaslow-weekend-25-jaaralphen-chaam/

We vieren 25 jaar Alphen-Chaam in het weekend
van 24 en 25 september. Gelukkig is het dit weekend ook al feest. Burgemeester Jan Brenninkmeijer
laat zondag 18 september om 12.00 uur een nieuw
kunstwerk zien bij Doorzicht in Chaam. Kunstenaar
Berrie Martens ontwierp het beeld speciaal voor
de viering van 25 jaar Alphen-Chaam. De vaste
plek van het kunstwerk is ook bij Doorzicht aan de
Meerleseweg 18 in Chaam. Berrie Martens maakte
eerder verschillende beelden bij het thema ‘Happy
People.

Agenda
Op de agenda van deze vergadering staat de benoeming van de heer Niek van Oosterbosch voor
een tweede periode als tijdelijk raadslid. Hij vervangt raadslid Didi Deckers. Ook staan het bestemmingsplan Goedentijd 47 en de nota van
zienswijzen bij de omgevingsvergunning van Boterfabriefweg 2a, 2b en 2c in Chaam op de agenda.
Stukken inzien
U kunt de stukken digitaal inzien via www.alphenchaam.raadsinformatie.nl. Wilt u uw mening geven
over een agendapunt? Maak dan gebruik van het
spreekrecht. Heeft u hier vragen over of wilt u zich
aanmelden, neem dan contact op met de griffier
mevrouw Jolanda Honcoop. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 088 - 382 16 80 en op j.honcoop@
alphen-chaam.nl. Wilt u meer weten over het
spreekrecht? Kijk dan op www.alphen-chaam.nl.

Opening viering 25 jaar op het gemeentekantoor
Burgemeester Jan Brenninkmeijer opent op zaterdag 24 september de expositie bij het gemeentekantoor in Alphen. Dit gebeurt om 11.00 uur. Wees
welkom! Op het gemeentekantoor ziet u verschillende kunstwerken die te maken hebben met de
dorpen van de gemeente Alphen-Chaam. Ook hangen hier de kleurplaten van de kinderen die meededen aan de kleurplatenwedstrijd.

• Kunstwerk en tekenwedstrijd
voor 25 jaar Alphen-Chaam

De gemeenteraad vergadert weer op donderdag 22
september bij C.C. Taxandria in Chaam. De vergadering begint om 19.30 uur. Iedereen is welkom bij
deze openbare vergadering.

De kunstenaar geeft deze zondag bij Doorzicht ook
een workshop tekenen van 12.30 tot 16.00 uur.
Deze workshop is voor alle leeftijden. Deelname is
gratis en vooraf opgeven is niet nodig. De tekenmaterialen liggen klaar. De drie mooiste tekeningen
ontvangen een prijs. Bij slecht weer is de workshop
binnen.

September is de maand van de basisvaardigheden.
We besteden extra aandacht aan beter leren lezen,
schrijven, rekenen en/of met de computer werken.
Wethouder Judith van Loon gaat op dinsdag 20
september graag met u in gesprek over dit onderwerp. U bent van 14.30 tot 15.30 uur welkom op het
Brouwerijplein in Chaam.
Heeft u vragen over de bijeenkomst? Bel dan met
het team van Taalhuis Alphen-Chaam op 088 – 605
06 04.

• Alphen-Chaam viert 25-jarig
bestaan met fietstocht en
minimarkt
We vieren dit jaar dat de gemeente Alphen-Chaam
25 jaar bestaat. Dit doen we op Cittaslow Saturday
en Sunday met een fietsroute langs alle kernen
van de gemeente. In het weekend van 24 en 25
september kunt u tijdens de fietstocht de markt
bezoeken bij Brasserij Offcourse in Chaam. Op de
fietsroute openen verschillende Cittaslow-supporters dat weekend hun deuren.

Tegen de beschikkingen kunt u rechtstreeks beroep
instellen.

Ingekomen aanvragen vergunningen APV
en bijzondere wetten
75-jarig bestaan Brabantse Heem op 4 augustus en
5 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 9.30 uur tot 16.00 uur in Alphen.
Kampeerontheffing Meerleseweg op 19 en 20 november in Chaam.
Carnavalsoptocht 2023 op 21 februari 2023 van
13.00 uur tot 22.00 uur in Raadhuisstraat 2A 5131
AL Alphen.

Vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij onze collega’s van de
afdeling inkomen. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 013.

• Raadsvergadering
donderdag 22 september

Tot het einde van de inzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen deze
beschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud
ingediend worden bij de Rechtbank Zeeland-West
Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda of digitaal
via http://loket.rechtspraak.nl/ (DigiD noodzakelijk).
De beschikkingen zijn ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen niet gewijzigd.

Volledige meldingen
2 september 2022, Kwaalburg 12, 5131 NC
saneren asbest

Belangrijk: geld verdelen
Wij adviseren u om het geld van de energietoeslag
te verdelen over de komende maanden. En daarmee uw energierekening te betalen.

De kosten voor energie stegen de afgelopen tijd
flink. Het kan hierdoor moeilijk zijn om uw energierekening te betalen. Het kabinet besloot daarom
om de energietoeslag met 500 euro te verhogen
van 800 naar 1.300 euro. Ontving u de energietoeslag van 800 euro al? Dan hoeft u het extra bedrag
van 500 euro niet aan te vragen. Wij maken het bedrag automatisch aan u over.
Aanvraag ingediend en nog geen besluit?
Ook als u al een aanvraag energietoeslag heeft ingediend, hoeft u niets te doen. Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u automatisch het bedrag van 1.300 euro.
Energietoeslag nog niet aangevraagd?
Heeft u een laag inkomen en de energietoeslag nog
niet aangevraagd? Dit kan tot 1 januari 2023. Op
www.alphen-chaam.nl/energietoeslag leest u of
recht heeft op de energietoeslag.

• Kijk voor meer informatie op

www.alphen-chaam.nl

COLOFON
Gemeentekantoor
Postbus 3, 5130 AA Alphen (N-Br)
Willibrordplein 1, 5131 AV Alphen (N-Br)
Telefoon: 14 013
www.alphen-chaam.nl
info@alphen-chaam.nl
facebook.com/gemeenteAC
milieustraat: Smederijstraat 6,
5111 PT Baarle-Nassau
Afspraak maken
Maakt u altijd een afspraak. Dat kan via
www. alphen-chaam.nl of telefonisch via 14 013.

