Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 44 / 2021
• OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
22 oktober 2021, Brouwerij 50, 4861 SN
transformeren locatie naar horecafunctie
23 oktober 2021, Zandheining 7, 5131 AA
tijdelijk bewonen van bijgebouw
18 oktober 2021, Gilzeweg 42 B11 ,4861 PN
kappen boom
26 oktober 2021, Hollands Diep kavel 1, 4861 DM
bouwen tuinhuis
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.
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
26 oktober 2021, Luchtenburgseweg 1, 4858 RJ
plaatsen van glazenportaal en wijzigen vensters
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.

• Raadsvergadering
donderdag 11 november

Donderdag 11 november komt de gemeenteraad bijeen in C.C. De Leeuwerik in Galder. De vergadering
begint om 18.00 uur. Bij deze vergadering mag weer
publiek aanwezig zijn. We zenden deze vergadering
ook live uit via https://vimeo.com/event/99805.
Deze link delen we voor de vergadering via onze sociale media-kanalen.

De gemeenteraad behandelt die avond de 2e Turap
en de Programmabegroting 2022.
U kunt de stukken inzien op alphen-chaam.raadsinformatie.nl. Wilt u uw mening geven over een
agendapunt? Maak dan gebruik van het spreekrecht. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt
u contact opnemen met de griffier. Zij is bereikbaar
via telefoonnummer 088 – 3821680 en via e-mail:
j.honcoop@alphen-chaam.nl. Meer informatie over
het spreekrecht vindt u op bovengenoemde website.

• Gezocht: buurtbemiddelaars
voor een leukere buurt!

Volledige meldingen
22 oktober 2021, Galderseweg 85, 4855 AG
slopen schuur
Ingekomen aanvragen vergunningen APV
en bijzondere wetten
Moonlight Shopping Chaam op 10 december 2021
van 17:00 uur tot 22:00 uur in Chaam.
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Besluit verzonden op 25 oktober 2021, Veldtoertocht Alphen op 14 november 2021 van 08:00 uur
tot 16:00 uur in Alphen (350819)
Exploitatievergunning Verzenddatum 26-10-2021
Locatie Boshoven 29 Alphen (ondergeschikte horeca OARD)
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.

• Burgemeester Minses
voorgedragen in Heumen
De gemeenteraad
van Heumen heeft
op maandagavond
1 november in een
extra raadsvergadering burgemeester Minses voorgedragen als nieuwe
burgemeester. Als
de afronding van
de procedure volgens
planning
verloopt gaat de
benoeming in Heumen half januari
in. De gemeente
Heumen ligt bij Nijmegen in de provincie Gelderland op de grens
met Noord-Brabant en Limburg.
Burgemeester Minses: “Heumen is een gemeente die enerzijds sterke gelijkenissen vertoont
met Alphen-Chaam, maar anderzijds mij ook
nieuwe bestuurlijke uitdagingen biedt. Ik ben
uiteraard blij met de voordracht en het in mij
gestelde vertrouwen, maar ik realiseer me ook
dat ik en mijn gezin daardoor de gemeente Alphen-Chaam zullen gaan verlaten. De gemeente
waar we de afgelopen 7 jaar een prachtige tijd
hebben gehad. Dat maakt het gevoel ook een
beetje dubbel. De komende maanden zal ik me
uiteraard met hart en ziel blijven inzetten voor
de mooie gemeente Alphen-Chaam”.

• Kijk voor meer informatie op

Buurtbemiddeling helpt buren bij het zoeken naar
een oplossing voor een burenconflict waar de buren zelf niet uit komen. Dat kan bij een conflict tussen individuele buren, maar ook bij groepjes buren
die last van elkaar hebben. Het kunnen huurders
zijn, maar ook woningeigenaren. Iedere inwoner
van onze gemeente kan gebruik maken van deze
gratis ondersteuning van ContourdeTwern.

Buurtbemiddelaar: iets voor u?
Buurtbemiddeling gebeurt door bemiddelaars. Dat
zijn vrijwilligers met levenservaring, compassie en
het hart op de goede plaats. Zij vinden het leuk om
samen met buren te zoeken naar een oplossing.
Als bemiddelaar volgt u een basistraining van drie
dagen. Daarnaast is er de mogelijkheid tot bijscholing, bijvoorbeeld in het bemiddelen van groepen,
het coachen van buren of het telefonisch bemiddelen. U krijgt ondersteuning van de coördinator. In
groepsbijeenkomsten kunt u ervaringen uitwisselen met andere bemiddelaars.

Hoeveel tijd kost het u?
Bemiddelaars doen gemiddeld 1 bemiddeling per
maand. Een bemiddeling bestaat uit ongeveer 4
gesprekken. Natuurlijk is elke situatie anders. Dat
maakt het bemiddelen ook zo leuk. U maakt als bemiddelaar echt het verschil!

Helpt u conflicten de wereld uit?
Wilt u bemiddelen tussen buren in een leuk team?
Hebt u een groot luisterend oor en wilt u uw talenten inzetten? Kijk dan op www.buurtbemiddelingbrabant.nl en bel voor een goed gesprek met Eus
van Beijsterveldt (06-82362390) of Sil Sanders (0683692976) van ContourdeTwern.

• Supporter worden van Cittaslow?
Kijk op www.alphen-chaam.nl
en vul het digitale formulier
in.
Er zijn géén kosten aan
verbonden.

www.alphen-chaam.nl

