Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 45 / 2021
• OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvragen voor een omgevingsvergunning
29 oktober 2021, Oosterwijksestraat 2a, 5131 NM
(sectienr:L649)
realiseren voedselbos
2 november 2021, Terover 4, 5131 RB
herbouwen bedrijfswoning
2 november 2021, Terover 4, 5131 RB
tijdelijk wonen in bijgebouw
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
28 oktober 2021, Galderseweg/Vonderpad, Sectie
H 808, 2169, 2171 en 2173
dempen sloten en graven nieuwe sloten
1 november 2021, Schaanstraat 6, 4861 RE
bouwen 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.

Besluit verzonden op 28 oktober 2021, Oktoosefest
op 6 november 2021 van 18.00 uur tot 24.00 uur bij
Café Welkom in Alphen(361475).
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.

Drank en Horecawet
* ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet voor het
schenken van zwakalcoholische dranken tijdens
Bekerbal op 13 November 2021 van 20.00 uur tot
24.00 uur.

• Wij zijn klaar voor de
gladheidsbestrijding

Afgelopen weken troffen we voorbereidingen voor
de gladheidsbestrijding. We hebben het strooizout
aangevuld, het materiaal getest en de strooiroutes
opnieuw bekeken. Doorgaande verbindingsroutes,
busroutes en doorgaande fietspaden hebben voorrang bij de gladheidsbestrijding.

Zodra het nodig is gaat de firma Van Eijck goed
voorbereid op pad. We bestrijden de gladheid van
1 november tot 31 maart.
Benieuwd waar we als eerste gaan strooien? Kijk op
onze website www.alphen-chaam.nl/wegen.

Melding akkoord
29 oktober 2021, Boslust 10, 5131 BW
starten activiteiten
U kunt geen bezwaar of beroep indienen.
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Besluit verzonden op 28 oktober 2021, Alphense
Bergentrail op 7 november 2021 van 09:00 uur tot
15:00 uur in Alphen (357779).
Besluit verzonden op 28 oktober 2021, Bekerbal op
13 november 2021 van 20.00 uur tot 02.00 uur op
de Weiland naast Het Sas 10 te Alphen (358048).

• Kijk voor meer informatie op

www.alphen-chaam.nl

