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Officiële Bekendmakingen - week 46 / 2021
• Officiële bekendmakingen

Beste inwoners van Alphen-Chaam, lieve mensen,
De Minister-President begon de persconferentie vrijdag met de aankondiging dat hij een vervelende boodschap voor ons had. Gelet op de inhoud van de mededelingen en de aangescherpte regels die daarop
volgden, vond ik dat persoonlijk nogal zacht uitgedrukt. De boodschap die hij had was namelijk méér
dan vervelend. Zeg maar gerust: het is een bittere pil
die lastig door te slikken valt. Zeker voor de ondernemers in de sectoren die wederom geraakt worden door
de strengere maatregelen en beperkingen. Ik kan de
zorgen, de ongerustheid, de teleurstelling en de frustratie dan ook goed begrijpen.
Vanaf zaterdag is er weer veel veranderd voor iedereen. Aangepaste sluitingstijden voor essentiële en
niet-essentiële winkels, dienstverlening en horeca,
beperkingen voor evenementen, geen publiek bij
sportwedstrijden, thuiswerken is weer de norm, een
maximum aantal van 4 bezoekers thuis en toch weer
een samenleving op 1,5 meter. De mondkapjesplicht
en het coronatoegangsbewijs waren al (her)ingevoerd
en gelden inmiddels op meerdere plekken.
Af en toe voel ik mij een beetje een “repeterende
plaat”, want ik wil u ook nu weer oproepen om u aan al
deze maatregelen te houden. Het is noodzakelijk. Het
doel is om met een korte klap het virus weer onder controle te krijgen. Hoe kort die klap kan zijn, zal voor een groot deel afhangen van de mate waarin wij de
regels naleven en opvolgen. Zo voorkomen we hopelijk dat de zorg verder overbelast raakt en reguliere
zorg nog vaker moet worden uitgesteld.
Ik zou in dit verband de hartenkreet van de Minister-President willen herhalen. Stel u zelf de vraag:
wat kan ik doen? Wat kan ik doen om het risico op verspreiding van het virus te beperken? Wat kan
ik doen of laten om ervoor te zorgen dat het aantal besmettingen zo snel mogelijk omlaaggaat? En
bedenk daarbij ook dat als iets volgens de regels kan of mag, dat het dan nog niet persé hoeft. Wees
waakzaam en wijs in uw doen en laten.
Ondernemers en organisaties in sectoren die verplicht zijn te werken met een coronatoegangscontrole
vraag ik oprecht en indringend om daar serieus op toe te zien. Hoewel ik goed begrijp dat het lastig is,
heeft het geen zin om er een loopje mee te nemen of met de pet naar te gooien. Daar schiet niemand
iets mee op.
Soms mis ik de solidariteit die er in het begin van de crisis veel meer was. We hadden toen toch echt
wat meer begrip voor elkaar. Nu de pandemie langer duurt en de gemaakte keuzes scherper worden is
die solidariteit onder druk komen te staan. Dat is een hele menselijke reactie. Het duurt ook heel erg
lang en naarmate het langer duurt, graven we ons steeds meer in in het eigen gelijk. Het eigen belang
lijkt boven het belang van de gemeenschap te staan. In Alphen-Chaam maak ik me daar gelukkig nog
niet zo veel zorgen over. Ik ben heel trots op de hele hoge vaccinatiegraad in onze gemeente. Dat is
voor mij een uiting van het nemen van collectieve verantwoordelijkheid. Hoe hoger de vaccinatiegraad
hoe beter de gemeenschap is beschermd. Ik ben blij dat dat inzicht in Alphen-Chaam breed gedragen
wordt.
Ik zou in z’n algemeenheid, en zeker in deze fase van de crisis, willen pleiten voor weer een beetje
meer “samen”. Laten we er samen voor zorgen dat deze korte klap zo stevig mogelijk is, zodat we met
elkaar het oplevend virus zo snel mogelijk weer de kop indrukken. Wat meer “WIJ” en wat minder “IK”,
dat wens ik ons als samenleving toe. Daar worden we uiteindelijk allemaal beter van!
Samen krijgen we Corona onder controle.

• Bent of kent u een (sport-)kampioen?
Om er zeker van te zijn dat we niemand over het
hoofd zien, vragen we iedereen om “kampioenen”
aan te melden. Kent u of bent u een kampioen,
een kampioensteam of iemand die een bijzondere
prestatie heeft geleverd in 2021? Laat het ons weten via ellymeeuwsen@abg.nl. Opgeven kan tot en
met 10 december 2020.

• Snelheidsmeterspaarpot aan de Raadhuisstraat in Alphen

Wethouder Frank van Raak “We krijgen veel meldingen dat er in deze straat te hard wordt gereden.
Dat is gevaarlijk. Door het inzetten
van deze snelheidsmeterspaarpot
willen we op een positieve manier
wegebruikers aanzetten tot ander
rijgedrag.
Niet alleen goed voor veiligheid,
maar in dit geval ook voor de basisschool in Alphen. De school gebruikt dit voor verkeersveiligheidsactiviteiten.”
Hoe werkt de spaarpot?
Iedere bestuurder van een motorvoertuig die zich aan de maximale

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
5 november 2021, Korte Bedde, kavel 25 (sectie
A468) Alphen

Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Besluit verzonden op 8 november 2021, Intocht
Sinterklaas Alphen op 14 november 2021 van 13:00
uur tot 17:00 uur in Alphen (355318).
Besluit verzonden op 9 november 2021, Intocht
Sinterklaas Chaam op 21 november 2021 van 12:00
uur tot 15:00 uur start vanaf het oude gemeentehuis aan het Raadhuisplein, vervolgens Dorpsstraat, Wouwerdries, Hoefakker, Kinderbeemd,
Wolfsdonk, Withagen, Geerakker, Withagen, Beekstraat, Dorpsstraat in Chaam (359511).
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.

• Attendering bekendmaking ontwerp bestemmingsplan “Heistraat 16-18,
Ulvenhout AC”
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alphen-Chaam hebben besloten om het ontwerp
bestemmingsplan “Heistraat 16-18, Ulvenhout
AC” ter inzage te leggen. Onderdeel van dit plan
is het voornemen de grenzen van het Natuur Netwerk Brabant aan te passen. Dit besluit is op 15
november 2021 gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Iedereen krijgt van 16 november
2021 tot en met 27 december 2021 de mogelijkheid
om een zienswijze in te dienen. U kunt het ontwerp

bestemmingsplan tijdens openingstijden inzien op
het gemeentekantoor in Alphen. Als u het bestemmingsplan wilt inzien maakt u eerst een afspraak.
U kunt online een afspraak maken via www.alphen-chaam.nl of door te bellen naar ons algemene
nummer 14 013. U kunt het plan ook bekijken op
de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMROnummer is NL.IMRO.1723.Heistraat1618-ON01.
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar onze
website www.alphen-chaam.nl.

• Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam
hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats
op kenteken in te stellen nabij het adres Withagen
12 in Chaam. Hierbij is rekening gehouden met artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994.
Zij doen dit door het bord E6 met onderbord te
plaatsen, met daarop het kenteken van het voer-

Donderdag 11 november kwamen de leden van het
netwerk Bijenlandschap West-Brabant bij elkaar.
Zij keken terug op het afgelopen jaar en maakten
plannen voor 2022.

Joerie Minses
Burgemeester van Alphen-Chaam

Aan de Raadhuisstraat in Alphen staat een snelheidsmeterspaarpot. Passerende automobilisten
die zich houden aan de maximumsnelheid van 30
km per uur brengen geld in de digitale spaarpot.
Het gespaarde bedrag met een maximum 750 euro
is voor de Willibrordusschool in Alphen.

Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
verlengd
10 november 2021, Korte Bedde 0 in ALPHEN (kavel
29) sectie K 454 (21ZK04310)
bouwen woning

Ingekomen aanvragen vergunningen APV
en bijzondere wetten
7e MTB Race 6 uur van ‘t Zand op 2 oktober 2022
van 10:00 uur tot 16:30 uur rond recreatieplas ’t
Zand in Alphen.
Grote Stoet der Bonenpikkers op 28 februari 2022
in Chaam.

tuig. Dit gebeurt volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 en zoals aangegeven op de tekening die bij dit besluit hoort.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na publicatiedatum bezwaar maken. Ook kunt u een voorlopige voorziening vragen.

• Bijenlandschap West-Brabant

Zorg goed voor uzelf en voor elkaar.

We zijn trots op onze (sport-)kampioenen en mensen die op een of andere manier in 2021 een bijzondere prestatie leverden. Het gemeentebestuur
wil deze mensen weer graag, net als voorgaande
jaren, in het zonnetje zetten. Vanwege de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus
moeten we dat misschien weer op een aangepaste
manier doen, net als vorig jaar. We volgen de regels
die dan gelden.

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
4 november 2021, De Brouwerij 48, 4861 SN
slopen en nieuwbouw pand
4 november 2021, Boslust 3 a, 5131 BV
kappen bomen
8 november 2021, Hondseind 6, 5131 RE
verwijderen coniferen
8 november 2021, Horst 19, 4861 EC
realiseren parkeerplek
9 november 2021, Oude Baan 11, 4861 RM
bouwen wooneenheden begeleid wonen
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.

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.

snelheid van 30 km. per uur houdt en de snelheidsmeter passeert, zorgt ervoor dat er geld in de
spaarpot komt. De bestuurder ziet dan een duim
omhoog. De provincie Noord-Brabant is eigenaar
van de snelheidsmeter.

Het Bijenlandschap West-Brabant is een samenwerkingsverband van 39 deelnemers waaronder
gemeenten en het waterschap, natuurbeheerders
en agrarische natuurverenigingen en bedrijven. Ze
bedenken en voeren samen concrete maatregelen
uit om het leefklimaat voor bijen en bestuivers te
behouden en te verbeteren.

Meer informatie over het netwerk en de bijen vindt
u op de website van het netwerk: www.bijenlandschapwestbrabant.nl.

• Alphen-Chaam deed mee aan de optocht voor Sinterklaas
Een delegatie van kinderen uit de gemeente Alphen-Chaam mocht afgelopen zaterdag samen met
de burgemeester Sinterklaas officieel welkom heten in Nederland tijdens de Landelijke Intocht bij
het Grote Pietenhuis.
Burgemeester Joerie Minses had verschillende
fietskampioenen uit Chaam, Alphen en Galder gevraagd om mee te gaan. We wilden graag laten zien
dat Alphen-Chaam een echte fietsgemeente is: we
hebben de Acht van Chaam en de Fietsallee bijvoorbeeld. Maar ook veel jonge fietskampioenen:

Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers
Samen met andere Brabantse gemeenten, provincie, politie, Rijkswaterstaat, streven we naar nul
verkeersslachtoffers in Brabant.
Om dat te bereiken investeren we
in de infrastructuur, maar werken
we ook aan het verminderen van
onveilig verkeersgedrag. We willen
bereiken dat álle Brabanders goed
opletten in het verkeer én zich houden aan de snelheid. Dat is hard
nodig, want 90% van alle ongelukken komt door menselijk gedrag;
niet opletten, of te hard rijden.
Daar kun je dus zelf wat aan doen!
Kijk ook op
www.brabantgaatvoornul.nl.

• Kijk voor meer informatie op

De verschillende partners delen kennis en ervaring. Zo is het effect veel groter dan wanneer ieder
voor zich aan de slag gaat. Iedereen kan de bijen
helpen.
Elke gemeente kreeg een kansenkaart. Hiermee
moeten we aan de slag om een beter netwerk te
maken. Daarmee maken we het leefgebied van
bijen en bestuivers groter.

www.alphen-chaam.nl

van mountainbikers tot eenwieler-ers en van veldrijders tot wielrenners. In Alphen en in Chaam hebben we ook fietscrossbaantjes waar fanatiek wordt
gefietst. De burgemeester gaf aan Sinterklaas een
echt 8-van-Chaam-wielertenue (met bijpassende
pietenmuts), lekkere achtjes (gebakjes) en een heleboel tekeningen van kinderen uit onze gemeente
cadeau. Daar was Sinterklaas erg blij mee. Het was
een hele leuke dag! Alle kinderen waren trots dat
ze de gemeente Alphen-Chaam mochten vertegenwoordigen.

