Informatiebulletin

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

Officiële Bekendmakingen - week 46 / 2022
• Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
3 november 2022, Flaasdijk 1, 4861 RC (22ZK01392)
tijdelijk huisvesten arbeidsmigranten
7 november 2022, Ginderdoorstraat 3, 4861 CC
(22ZK01403)
kappen één boom
7 november 2022, Luchtenburgseweg 2, 4858 RJ
(22ZK01405)
intern verbouwen tiendschuur
De gemeente neemt eerst een besluit over de ingekomen 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.

kinderen. Zet in het onderwerp van de mail: Heppie-dag. Vóór zondag 27 november weet u of u mee
gaat naar de Heppie-dag. Lees het hele bericht over
de Heppie-dag op onze site.

• Allemaal Vitaal in Alphen-Chaam
Een gezonde manier van leven van en voor onze inwoners is erg belangrijk. We starten een actie van
anderhalf jaar om meer inwoners te laten weten
wat een gezonde manier van leven is en hoe u dat
aan kunt pakken: Allemaal Vitaal.
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Aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij
3 november 2022, Stationstraat 11, 5131 BL
(22ZK01001)
kappen boom
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
4 november 2022, Borgersstede 14, 5131 NX
(22ZK01201)
legaliseren aanbouw, berging met pergola, overkapping, gevelwijziging, hekwerk en 2e uitrit
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.
Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak
maken met het Klantcontactcentrum via 14 013 of
via email info@alphen-chaam.nl.
Melding akkoord
8 november 2022, Brouwerij 24, 4861 SN
(22ZK01287)
brandveilig gebruik
Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk.
Ingekomen aanvragen vergunningen APV
en bijzondere wetten
Carnavalsoptocht Maerkrattenland 2023
op 19-02-2023 van 14:00 tot 17:30 in Galder
Korte carnavalsoptocht basisschoolkinderen van
de Willibrordusschool op 17-02-2023 van 09.00
tot 12.00 in het centrum van Alphen (Route vanuit school, via de Hoogt, den Heuvel en terug naar
school.)
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
Besluit verzonden op 3 november 2022. De Sinterklaasintocht op 20 november 2022 van 12.00 uur
tot 16.00 uur in Chaam. De route start bij het Raadhuisplein en eindigt in de Dorpsstraat.
413715
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.

• Stichting Vergeten Kind
organiseert dagje Efteling voor
gezinnen met jeugdhulpverlening
Krijgt uw kind jeugdhulpverlening? Stichting Het
Vergeten Kind organiseert voor gezinnen een leuke
dag uit naar de Efteling. Deze Heppie-dag is voor
gezinnen met één of meer kinderen in de jeugdhulpverlening. Met deze dag kunnen kinderen
‘gewoon’ even kind zijn, hun zorgen even vergeten en positieve herinneringen maken. Dat geldt
natuurlijk ook voor u als ouders en verzorgers.
Heppie-dag op 17 december
Gezinnen die jeugdhulpverlening krijgen, kunnen
zich tot zondag 20 november aanmelden voor de
Heppie-dag. Het vervoer is met de bus en er zijn
geen kosten. Er wordt geloot welke gezinnen mee
kunnen. U kunt zich opgeven door te mailen naar
sociaalteam@abg.nl. Zet in de mail alstublieft uw
telefoonnummer, uw adres, met hoeveel gezinsleden u bent, de namen en de leeftijden van de

• Kijk voor meer informatie op

Inspiratie en activiteiten
Deze anderhalf jaar informeren en inspireren wij
u met onze partners via onze site, Facebook en de
weekbladen. Het gaat dan over de verschillende
onderdelen van vitaliteit: beweging, gezonde voeding, mentale gezondheid, het verminderen van
stress, structuur en sociaal contact. Ook worden
er leuke activiteiten georganiseerd. Deze zijn vaak
gratis. Zo gaat wethouder Judith van Loon deze
weken AppelBabbels uitdelen op verschillende
plaatsen in de gemeente. Ze gaat graag met u in
gesprek over gezondheid tijdens het eten van
een appeltje.Alles over Allemaal Vitaal vindt u op
OnsAlphenChaam.nl. Ook in Ons Weekblad ziet
u regelmatig welke Allemaal Vitaal-activiteiten er
zijn.

• Collectieve zorgverzekering
via de gemeente

Heeft u een laag inkomen en hoge medische kosten
door bijvoorbeeld een ziekte of handicap?
En wilt u voor minder kosten toch uitgebreid verzekerd zijn? Dan kunt u gebruik maken van de collectieve zorgverzekering die wij samen met zorgverzekeraars CZ en VGZ aanbieden.
Voor wie is deze zorgverzekering en
hoe regel ik dat?
De collectieve zorgverzekering is voor mensen met
een inkomen tot 110% van het sociaal minimum.
Deze zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen.
Wij betalen een deel van de premie van uw aanvullende verzekering. U kiest altijd zelf de zorg die bij
u past. Op www.gezondverzekerd.nl staat een keuzehulp. Heeft u hulp nodig bij het aanmelden voor
de verzekering? Het Sociaal Raadsliedenwerk helpt
u graag. Zij zijn elke dinsdag van 9.00 tot 10.30 uur
in het Cultureel Centrum Den Heuvel (Heuvelstraat
5 in Alphen). U kunt ook een afspraak maken via
076 - 524 08 20 of srw@imwbreda.nl. U leest het
hele bericht op onze site.

• Energiearmoede:
gemeente breidt acties uit
om inwoners te helpen
Inwoners kunnen in financiële problemen komen
door de hoge energiekosten en stijging van de prijzen. We breiden onze hulp aan inwoners uit met
een pakket van maatregelen om energie te besparen. En met inkomensondersteuning. Zo gaat een
klusteam langs bij huishoudens met een laag inkomen om kleine energiebesparende maatregelen te
nemen zoals tochtstrips. Andere maatregelen volgen later dit jaar en in 2023. Op onze site leest u
meer over het pakket van maatregelen.

www.alphen-chaam.nl

