Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 38 / 2022
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
8 september 2022, Voskuil (sectie A 1334), Alphen
(22ZK01151)
aanleggen nieuwe toegangsweg naar camping het
Zand
12 september 2022, Het Sas 7, 5131 RC (22ZK01162)
intern verbouwen kippenstal
13 september 2022, Goedentijd 10, 5131 AS
(22ZK01171)
repareren dak looierij
14 september 2022, Druisdijk 10, 5131 NP
(22ZK01174)
bouwen bedrijfsgebouw voor aspergekwekerij

k subsidie aanvragen?

De gemeente neemt eerst een besluit over de ingekomen aanvraag, dit besluit wordt gepubliceerd.
Pas daarna kunt u verharding
een bezwaar of zienswijzen instuwaterdoorlatende
ren. Wilt u meer weten over deze aanvraag?
Neem
contact op
metdaken
het klantcontactcentrum
en
van dan
regenwater
vanaf
van onze gemeente, telefoon 14 013.

Wat gaat goed en wat kan beter?
We vinden het belangrijk om te weten hoe onze inwoners over zaken in de gemeente Alphen-Chaam
denken. Bent u tevreden over de dienstverlening
vanuit de gemeente? Wat vindt u van uw leefomgeving (zoals de straten, de verlichting en het ophalen van het afval). Wat gaat goed en wat kan beter?
Laat uw stem horen! Als dank voor uw deelname,
maakt u kans op een mooi duurzaamheidspakket.
En wij gaan aan de slag met de uitkomsten van het
onderzoek.

• Cittaslow-supporters openen
deuren feestweekend 25 jaar
Alphen-Chaam
Het is feest want de gemeente Alphen-Chaam bestaat 25 jaar! Dat vieren we op zaterdag 24 en 25
september tijdens het Cittaslow-weekend. Tijdens
dit weekend zetten ondernemers hun deuren open
of staan ze op de minimarkt bij Brasserij Offcourse
in Chaam.

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
verlengd
AAM.NL/DUURZAAMHEID
13 september 2022, Baronielaan 2, 5131 BX
plaatsen van een container op parkeerplaats
14 september 2022, Maastrichtsebaan 1
(sectie A 1321), 5131 NZ
plaatsen communicatiemast
15 september 2022, Kleistraat 9, 4861 CA
Plaatsen zonnepanelen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
15 september 2022, Meerleseweg 22, 4861 NB
(22ZK00896)
verbouwen woning
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
13 september 2022, Oude Bredasebaan 11,
4861 NC (20ZK02448)
veranderen bedrijf (milieu) en bouwen loods
De beschikkingen zijn ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen niet gewijzigd. Tegen de beschikkingen kunt u rechtstreeks beroep instellen.
Volledige meldingen
14 september 2022, Flaasdijk 1, 4861 RC
saneren asbest
Ingekomen aanvragen vergunningen APV
en bijzondere wetten
Buurtfeest Hoefakker op 17 september van 11.00
tot en met 23.00 uur in Chaam.
Veldtoertocht Alphen op 13 november van 7.30 tot
en met 15.30 uur in Alphen.
Carnaval 2023 Raadhuisstraat op 21 februari 2023
van 13.00 tot en met 23.00 uur in Alphen.
Alphense Bergen Trail op 6 november 2022 van
9.30 tot 14.30 uur in ’t Zand en Alphense Bergen
Alphen.
Garageverkoop op 30 oktober van 11.00 tot 16:00
uur in Alphen.
Kerstlichtshow Horst 13 van 23 december 2022
t/m 31 december 2022 van 18.30 uur tot 31 december 2022 in Chaam.

Rijd de route langs ondernemers uit onze gemeente
Bepaal via de speciale route-app op
sporenzoeker.nl/cittaslow-sunday-2022 welk deel
u van de route rijdt en welke ondernemers u bezoekt. De route-app is beschikbaar als fietsroute
en is ook prima met de auto te rijden. In de folder
staan alle deelnemers en het programma. Papieren
folders liggen op verschillende plekken klaar; bij
het gemeentekantoor, de Coop in Chaam, de Plus
in Alphen en de Leeuwerik in Galder. U kunt de folder ook meepakken bij de deelnemende Cittaslowsupporters. De folder staat ook op
www.toerismedebaronie.nl.
Opening feestweekend
Het feestweekend start zaterdag om 11.00 uur op
het gemeentekantoor in Alphen. Burgemeester Jan
Brenninkmeijer opent in het gemeentekantoor de
expositie met kunst uit de hele gemeente AlphenChaam. Komt u ook dit weekend? Het hele bericht
over het feestweekend leest u op www.alphenchaam.nl onder het kopje ‘nieuws’.

• Onkruid vegen en borstelen

• Versoepeling regels voedselbank

De voedselbanken versoepelen de regels tot eind
2022. Zo kunnen meer mensen naar de voedselbank. Met de gestegen prijzen is een extra voedselpakket voor meer mensen nodig. De voedselbank
Tilburg is er ook voor inwoners van Alphen-Chaam.
Als het nodig is, brengen ze de pakketten thuis. Het
dorpsteam Alphen-Chaam kan u bij de voedselbank aanmelden. Zij kunnen u ook helpen met andere vragen over geld. Kijk op www.dorpsteamabg.
nl en klik op de knop Alphen-Chaam.

• De gemeente hoort graag
uw mening!

Vanaf deze week borstelen en vegen we weer het
onkruid van de straten en stoepen. We beginnen in
Alphen. Dan gaan we naar Chaam en daarna naar
Galder. In totaal hebben we ongeveer drie weken
nodig. Om ervoor te zorgen dat wij alles onkruidvrij
kunnen maken, vragen wij uw hulp. Houdt u de parkeerplaatsen in uw straat zo veel mogelijk vrij als
wij komen borstelen? Alvast bedankt.

• Dit weekend kermis in Alphen!
Het is weer kermis in Alphen. Op 24, 25, 26 en 27
september staan er verschillende attracties op het
plein aan de Van Gaverenlaan. Zo is er voor de
jongste kinderen een draaimolen en touwtje trekken. Voor de oudere jeugd de autoscootertjes, de
rups en de wip. En natuurlijk kun je iets lekkers halen bij de oliebollen- en nougatkraam.

Heeft u een uitnodiging gehad om mee te doen aan
de Burgerpeiling van 2022? Heeft u deze nog niet
ingevuld? Dit kan nog tot en met zondag 25 september.

Wanneer is de kermis open?
De kermis is open van zaterdag 24 tot en met dinsdag 27 september van 15.00 uur tot 23.00 uur.

Meer meningen uit Alphen en Chaam nodig
We hebben de periode om mee te doen aan de peiling een week verlengd. Zo geven we zoveel mogelijk bewoners de kans om hun mening te laten
horen. Helaas merken we dat, minder inwoners uit
Alphen en Chaam hun mening geven via de peiling,
dan de inwoners uit de andere kernen.

Wanneer staan de attracties en woonwagens er?
De kermisondernemers mogen hun woonwagens
en attracties van donderdag 22 tot donderdag 29
september 8.00 uur
in Alphen zetten. Het
kan gebeuren dat u
last heeft van de attracties. Wij vragen
hiervoor uw begrip.

• Kijk voor meer informatie op

www.alphen-chaam.nl

