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• Officiële bekendmakingen

Beste inwoners van Alphen-Chaam, lieve mensen,
Er ging een diepe zucht door het land en ook door AlphenChaam toen tijdens de persconferentie van zaterdagavond
een harde lockdown werd afgekondigd. Ook ik moest even
heel diep ademhalen toen ik de consequenties van deze
maatregelen op mij in liet werken. Het land gaat weer nagenoeg helemaal op slot. De omikronvariant zet ons behoorlijk op achterstand en dat betekent een forse stap
terug om erger te voorkomen.
Dat is een grote teleurstelling voor ons allemaal. Zeker zo
vlak voor de feestdagen is dat een extra harde klap. Met
name ook voor de sectoren die weer volledig moeten sluiten. Ik kan me de moedeloosheid en het verdriet heel goed
voorstellen. De uiterste houdbaarheidsdatum van ons uithoudingsvermogen moet nogmaals worden verlengd. Dat
is een zware opgave en dat drukt op ons gemoed. Maar laten we vooral de kalmte bewaren en ons respectvol blijven
gedragen richting de ander, die het ongetwijfeld ook niet
makkelijk heeft. En laten we zeker respectvol blijven naar
de mensen die voor ons in de vuurlinie staan. De mensen in de zorg en de ziekenhuizen, onze hulpverleners,
de mensen in het onderwijs en de kinderopvang. Aan het
begin van de crisis hebben we voor ze geklapt nu krijgen
ze soms zelfs de huid vol gescholden. De rust en kalmte
bewaren en op een respectvolle en waardige manier met
elkaar om blijven gaan, ook als je het niet met elkaar eens
bent, mede dat helpt ons door deze crisis.
Door de geldende maatregelen zal het helaas niet mogelijk zijn om voor mijn vertrek naar Heumen nog
persoonlijk afscheid van u te nemen. De eerder aangekondigde uitzwaaimomenten in de drie kernen
kunnen niet doorgaan. Dat vind ik uiteraard heel erg spijtig. Ik had u graag nog even gedag gezegd.
Maar we moeten realistisch zijn. De huidige situatie staat en laat het simpelweg niet toe. In mijn hart
zal ik de mooie herinneringen aan de afgelopen 7 jaren met mij meenemen.
Zoek het mooie en het goede de komende tijd vooral in het kleine en het nabije. Het is er nog volop en
als u er naar zoekt dan zult u het vinden hoe donker de dagen soms ook mogen lijken. Maak een wandeling door onze prachtige omgeving, ga een extra rondje hardlopen, geniet van een mooi programma
op tv, bel eens iemand die u al lang niet meer gesproken heeft, lees een goed boek, haal iets lekkers
bij een van onze lokale horeca ondernemers, zeg iedereen die u onderweg tegenkomt vriendelijk goeiedag. Het maakt zo’n verschil. Vergeet vooral ook niet een boosterprik te halen als u aan de beurt bent.
Want ook dat kan het verschil maken.
En hoewel de komende weken minder feestelijk zullen zijn dan gehoopt, wens ik u en iedereen die u
dierbaar is, mede namens het gemeentebestuur toch hele mooie feestdagen toe! Probeer er vooral een
beetje van te genieten.

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
9 december 2021, Sint Jacobsstraat 23, 4855 AK
plaatsen dakkapel en vide voorzien van vloer
9 december 2021, Weimortel 1 t/m 8, Hofstade 2
t/m 8, 5131 ZL
inrichten bouwplaats
13 december 2021, Korte Bedde 3, 5131 WE
realiseren carport
14 december 2021, Rettestraat 4, 4861 CD
verlengen ligboxenstal
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 ons klantcontactcentrum
telefoonnummer 14 013.
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
verlengd
10 december 2021, Hoefakker 12, 4861 BJ
plaatsen dakkapellen aan achter-en voorgevel

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
10 december 2021, Belsebaan 13, 5131 PH
bouwen bedrijfsoverkapping
14 december 2021, Kerkdreef 1a, 4861 PW
kappen 2 bomen
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.
Melding akkoord
10 december 2021, Oosterwijksestraat 5, 5131 NL
veranderen bedrijf
U kunt geen bezwaar of beroep indienen.
Alcoholwet
Alcoholwetvergunning Verzenddatum 16-12-2021
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.

• Attendering bekendmaking ontwerp bestemmingsplan Hondseind 14
Alphen
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alphen-Chaam hebben besloten om het ontwerp
van het bestemmingsplan ‘Hondseind 14 Alphen’
ter inzage te leggen. Dit besluit is op 20 december
2021 gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Iedereen krijgt van 21 december 2021 tot en
met 31 januari 2022 de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

U kunt het plan ook bekijken op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer is
NL.IMRO.1723.BPHondseind14-ON01. 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. Voor nadere informatie
verwijzen wij u naar onze website www.alphenchaam.nl.

• Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Alphen-Chaam 2021
Het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Alphen-Chaam maakt bekend dat
met ingang van 1 januari 2022 de nieuwe Leidraad
invordering gemeentelijke belastingen Alphen-

Chaam 2021 in werking treedt.
U vindt deze Leidraad vinden op onze website
www.alphen-chaam.nl.

• Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Samen krijgen we Corona onder controle.

De raad van de gemeente Alphen-Chaam maakt bekend dat met ingang van 1 januari 2022 de nieuwe
“Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastin-

Zorg goed voor uzelf en voor elkaar.
Joerie Minses
Burgemeester van Alphen-Chaam

gen” in werking treedt. Belangstellenden kunnen
deze Regeling vinden op onze website
www.alphen-chaam.nl. .

• Attendering bekendmaking ontwerp bestemmingsplan Moleneind 1 te Chaam
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alphen-Chaam maken bekend dat het ontwerp
van het bestemmingsplan ‘Moleneind 1 te Chaam’
ter inzage ligt van 21 december 2021 tot en met
31 januari 2022. De bekendmaking hebben op 20
december 2021 gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl.
Iedereen kan van 21 december 2021 tot en met 31
januari 2022 een zienswijze indienen. U kunt het
ontwerp bestemmingsplan tijdens openingstijden

inzien op het gemeentekantoor in Alphen, Willibrordplein 1. Maakt u dan eerst een afspraak. Dat
kan online via onze website 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 IMRO-nummer is
NL.IMRO.1723.Moleneind1-ON01. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar onze website.

• Digitale afvalkalender online

Burgemeester en wethouders wensen u fijne feestdagen
en een goed, gezond en voorspoedig 2022.
• Afscheid Burgemeester Joerie Minses: uitzwaaimomenten gaan niet door
Zoals u zult begrijpen kunnen de uitzwaaimomenten in de drie dorpskernen, die gepland stonden
op 8 januari, onder de huidige omstandigheden
niet doorgaan. De coronamaatregelen laten zo’n
ontmoeting helaas niet toe. Dat is uiteraard heel
spijtig voor de mensen die graag afscheid hadden
willen nemen. Maar ook de burgemeester zelf vindt
het heel erg jammer dat er geen mogelijkheid is om
de inwoners persoonlijk te bedanken en gedag te zeggen.
Digitaal of op papier
Mocht u de burgemeester toch
nog graag iets willen zeggen
dan kan dat altijd digitaal of met
een kaartje. U kunt een berichtje
sturen naar afscheidburgemeesterminses@alphen-chaam.nl. U
kunt een kaartje, brief of boodschap bij het gemeentekantoor

in de bus doen (Willibrordplein 1, Alphen) of sturen
naar Postbus 3, 5130 AA Alphen.
Gift voor het goede doel
Mocht u eventueel overwegen om de burgemeester een afscheidscadeautje te geven, dan stelt
hij een gift aan Vraag & Aanbod Internationaal
op prijs. (www.vraagenaanbodinternationaal.nl).
U kunt uw eventuele bijdrage
in dat geval overmaken op
NL83INGB0002729076.
Vragen?
Voor vragen neemt u contact op
met Elly Meeuwsen via
ellymeeuwsen@hetnet.nl
of 06-57758109.

• Kijk voor meer informatie op

De digitale afvalkalender 2022 staat online. U kunt
de kalender bekijken via www.mijnafvalwijzer.nl of
via de Afvalwijzerapp. Zo hebt u uw afvalkalender
altijd bij de hand. U kunt ook meldingen instellen,
zodat u bijvoorbeeld een bericht krijgt op de avond
of ochtend voordat wij uw afval ophalen. Een han-

dig geheugensteuntje! Heeft u geen computer of
smartphone? Dan kunt u ons vragen om een papieren versie. Neem contact op met ons via telefoonnummer 14 013. Wij sturen de papieren kalender
dan toe. U kunt de afvalkalender ook zelf downloaden en printen via www.mijnafvalwijzer.nl.

• Chaam werkt aan haar toekomst

ruimte voor wonen en werken. Maar ook op een
gezonde en beweegvriendelijke leefomgeving die
is aangepast aan het veranderende klimaat en het
lokaal en doorgaand verkeer in Chaam. Doel is om
deze op een duurzame en veilige manier af te wikkelen. Een rondweg om Chaam maakt hier in ieder
geval geen deel van uit. Wethouder Van Raak: “Wij
kijken breder, dus van welke voorzieningen en woningen er moeten komen tot aan water, groen en
beplanting. De uitvoering van de projecten doen
we ook weer samen met de inwoners. Vanuit de
gemeente willen we de inwoners blijvend betrekken en we zijn ook vooral nieuwsgierig naar hoe de
mensen betrokken willen zijn. Daarvoor overleggen we eerst met de begeleidingsgroep. Ook deze
blijft bij de uitvoering nadrukkelijk betrokken.”

Het afgelopen jaar hebben de gemeente AlphenChaam en de provincie Noord-Brabant een leefbaarheidsstudie uitgevoerd naar de toekomstige
ontwikkeling van Chaam. Aanleiding hiervoor was
de overlast die mensen ervaren van vooral het
vrachtverkeer op de provinciale weg door het dorp.
Uit die leefbaarheidsstudie kwam het Ontwikkelperspectief Chaam 2040 voort. De gemeente en de
provincie werken die nu uit in een concreet meerjarenuitvoeringsplan.
Ontwikkelperspectief Chaam
In het Ontwikkelperspectief Chaam 2040 zijn vier
ambities opgenomen voor Chaam in 2040:
• Chaam is in 2040 een vitaal lintdorp met een herkenbaar en gezellig centrum
• Chaam beschikt in 2040 over voldoende en passende ruimte voor wonen en werken
• De Chaamse leefomgeving is in 2040 gezond,
beweegvriendelijk en klimaatadaptief
• In 2040 wordt het lokaal en doorgaand verkeer in
Chaam op duurzame en veilige wijze afgewikkeld
Uitvoering met inwoners
Het meerjarenprogramma is gericht op een vitaal
lintdorp met herkenbaar en gezellig centrum met

www.alphen-chaam.nl

Behandeling in de gemeenteraad
In februari 2022 behandelt de gemeenteraad het
meerjarenuitvoeringsplan. Hierna tekenen de gemeente, provincie Noord-Brabant en waarschijnlijk
ook het Waterschap Brabantse Delta een overeenkomst.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie op onze website
www.alphen-chaam.nl.

