Informatiebulletin

voor de inwoners van Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Ulvenhout AC en Bavel AC
Officiële Bekendmakingen - week 52 / 2021
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
16 december 2021, Nieuwveldweg 3, 5131 AN
realiseren carport
19 december 2021, Kwaalburg 19, 5131 NC
bouwen zorghotel met 8 kamers en bijbehorende
bijeenkomstruimtes, i.c.m. benodigde opslagruimte
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.
Beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
verlengd
20 december 2021, Plan Hollands Diep kavel 1,
Chaam (Den Brabander)
bouwen tuinhuis (21ZK04489)
22 december 2021, Kruisbaan ong. (M 15) nabij
Goorstraat (21ZK04386)
plaatsen communicatiemast
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere
procedure
20 december 2021, Sint Jacobsstraat 42, 4855 AL
aanleggen uitrit

21 december 2021, Baarleseweg 4, 4861 BS
plaatsen dakkapel
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 omgevingsvergunning van rechtswege
verleend
16 december 2021, Galderseweg 3a, 4855 AD
uitbreiden en verbouwen woning
16 december 2021, Florijnstraat 11, 4861 BW
aanleggen inrit
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.
Volledige meldingen
21 december 2021,Baarleseweg 4, 4861
verwijderen asbest
Ingekomen aanvragen vergunningen APV
en bijzondere wetten
Autocross Alphen op 9 april 2022 van 17:00 uur
tot 02:30 uur en op 10 april 2022 van 08:00 uur tot
23:00 uur op Boslust 15A in Alphen.

• Attendering bekendmaking vaststelling bestemmingsplan Legstraat 6 Chaam
De gemeenteraad van de gemeente Alphen-Chaam
stelde op 16 december 2021 het bestemmingsplan
‘Legstraat 6 Chaam’ ongewijzigd vast. Dit besluit
is op 27 december 2021 gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden hebben 28 december 2021 tot en met 7 februari 2022
de gelegenheid om beroep instellen bij de Afde-

ling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
U kunt het plan bekijken op de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer is
NL.IMRO.1723.BPLegstraat6-VS01. Voor nadere
informatie verwijzen wij u naar de gemeentelijke
website.

• Zelf oliebollen of appelflappen
maken? Lekker!

• IkPas (drink in januari 2022 30 dagen geen alcohol)
Onderzoek
30 dagen lang geen alcohol drinken, zorgt dat je
ook op lange termijn minder drinkt. Dit blijkt uit
de resultaten van een onderzoek onder deelnemer
aan IkPas 2017.
Aanmelden
Ga je de uitdaging aan? Schrijf je in op www.ikpas.
nl en doe vanaf 1 januari mee.

• Kerstboominzameling woensdag 5 januari.

Waar moeten we ons aan houden?
Houd je bij het inleveren van de bomen aan de volgende regels:
- Je mag maximaal met twee personen de bomen
inzamelen en bij ons brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kind/kind, kind/ouder of kind/
verzorger.
- Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
- Staat er een rij bij de container? Kom dan op een
rustiger moment terug of ga naar een andere verzamelplaats waar het rustiger is.
Onze medewerkers staan bij de containers. Zij dragen een mondkapje en plastic handschoenen. Ook
bij het overhandigen van het geld is er geen direct
contact.

• Inlooppunten Dorpsteam
tijdelijk gesloten
Door coronamaatregelen en vanwege de vakantie
zijn de inlooppunten van het Dorpsteam tijdelijk
gesloten. U kunt ons wel bellen van maandag tot en
met vrijdag van 09.00 tot 10.30 uur via 088 605 0
605 of mailen: contact@dorpsteamalphenchaam.
nl. U hoort van ons wanneer de inlooppunten weer
open zijn.

• Verknal het niet voor elkaar!
Ook dit jaar heeft de rijksoverheid een vuurwerkverbod ingesteld.
Houdt u aan dat vuurwerkverbod en voorkom dat
de druk op de zorg nog hoger wordt.

Ervaart u overlast van vuurwerk in de aanloop naar
Oudjaar? Neem dan contact op met de politie via
0900-8844.
Meld vuurwerkvandalisme, zoals kapotte prullenbakken, via de BuitenBeterapp.

• Pas op voor nep berichten van oplichters uit naam van de GGD over
boosterprik!
Er gaat een nepbericht rond waarbij de naam van de
GGD misbruikt wordt. In deze valse e-mail staat dat
elke senior in Nederland verplicht een boosterprik
krijgt. Maar wie op de link klikt om een afspraak te
maken, komt uit bij een nagemaakte website van
hun bank. Zo proberen cybercriminelen bank- en
persoonsgegevens en geld te stelen.

Dit klopt niet!
Een boosterprik is vrijwillig en altijd gratis.

Wat hoort waar?

Op woensdag 5 januari zamelen we de kerstbomen
in. Voor elke kerstboom die je bij ons brengt krijg je
€ 0,50. Houd je wel aan de dan geldende coronamaatregelen.

De milieustraat in Baarle is op vrijdag 31 december open van 10.00 uur tot 12.00 uur
en op zaterdag 1 januari gesloten.

Zij maken ouderen wijs dat ze verplicht een afspraak moeten maken voor een boosterprik, voor
extra bescherming tegen het coronavirus. En dat ze
geld over moeten maken voor de vaccinatie.

Gooi frituurolie niet zomaar weg. Giet het in een
afsluitbare fles en breng het naar de milieustraat
of naar één van de inzamelpunten bij een supermarkt. Op www.frituurvetrecyclehet.nl/waar-inleveren ziet u waar dat kan.

Met IkPas ga je de uitdaging met jezelf aan en drink
je in januari even 30 dagen geen alcohol. Je ervaart
de positieve effecten die niet-drinken op je lichaam
heeft: je voelt je fitter, slaapt beter, valt misschien
wat af…..
Maar ook leer je beter ‘nee’ zeggen en doorbreek je
jouw gewoontegedrag.
We vragen j niet om nooit meer te drinken, maar om
even je alcoholgebruik op pauze te zetten.

Aangepaste openingstijden milieustraat rond feestdagen

Waar en wanneer kun je de bomen inleveren?
Je kunt de bomen op woensdag 5 januari van 13.00
uur tot 16.00 uur op de volgende plaatsen inleveren:
In Alphen op het evenemententerrein
aan de Van Gaverenlaan
In Chaam bij de gemeentewerf
aan de Florijnstraat 7a
In Galder in de Korenbloem,
tegenover De Leeuwerik
Inleveren bij de Milieustraat kan natuurlijk ook.
Daar betaal je het gebruikelijke tarief voor het inleveren van groenafval, € 0,30 per kg. Je krijgt dan
geen € 0,50.
Planten in eigen tuin
Heeft u een kerstboom met kluit? Dan kunt u die
ook in uw tuin planten. Dit kan alleen als het niet
vriest. Zet de boom eerst enkele dagen in de
schuur of garage. Zo kan die wennen aan de lagere
temperatuur. Als u de top niet heeft weggeknipt,
kunt u de boom de volgende Kerst weer gebruiken.

•

Kijk voor meer informatie op

• Gezondheidsverklaringen voor rijbewijs en groot rijbewijs per 1-1-2022
digitaal aanvragen via CBR
Gezondheidsverklaringen voor het rijbewijs en
groot rijbewijs moet u vanaf 1-1-2022 voortaan digitaal bestellen via Mijn CBR: http://mijn.cbr.nl
Dit gaat sneller dan dat u het via de gemeente aanvraagt en heeft daarom de voorkeur.

• via een aantal Arbodiensten en werkgevers: een
gezondheidsverklaring voor het groot rijbewijs:.
• via revalidatiecentra: gezondheidsverklaring
voor rijbewijs special needs, BTS en mensen in
het revalidatietraject.

Op papier bestellen
Als u geen mogelijkheid heeft om de Gezondheidsverklaring digitaal via het CBR in te vullen, kunt u
een papieren Gezondheidsverklaring bestellen. Dit
kunt u doen via:

Papieren Gezondheidsverklaring 75+ kan nog wel
via de gemeente
De papieren gezondheidsverklaring voor 75+-ers
kunt u nog wel via de gemeente kopen.
Maakt u hiervoor een afspraak via onze website
www.alphen-chaam.nl of door te bellen met 14
013. Een gezondheidsverklaring kost per 1-1-2022
€ 41,50.

• de webshop van het CBR (pgv.cbr.nl). Dit kan
voor alle categorieën van het rijbewijs. U heeft
hiervoor geen DigiD nodig.
• op de CBR-examenlocaties (Amsterdam, Rijswijk, Eindhoven en Arnhem). Dit kan voor alle
categorieën van het rijbewijs.

Meer informatie
Op www.cbr.nl./gezondheidsverklaring vindt u
meer informatie.

• Wel of niet hout stoken?
We krijgen regelmatig meldingen van overlast door
het stoken van houtkachels of open haarden. Voor
het stoken met een houtkachel bestaat wetgeving
en zijn er zaken waar u op moet letten.
- Stook geen bewerkt hout of materialen die niet
bedoeld zijn voor een houtkachel, zoals geverfd
of geïmpregneerd hout of alle andere denkbare
materialen die niet in de kachel thuis horen. Dit
is slecht voor de volksgezondheid en het milieu.
- Stookt u vanuit een aanbouw of een overkapping
aan of achter uw woning, dan moet de hoogte
van uw uitmondingspijp voldoen aan het landelijke bouwbesluit. Dit betekent dat de hoogte van

www.alphen-chaam.nl

uw kachelpijp wettelijk is vastgelegd. Dit voorkomt het blijven hangen van rook in de directe
omgeving. Dat kan namelijk voor veel geur- en
stankoverlast zorgen.

Stookalert van het RIVM
Het RIVM heeft een webpagina (link: https://www.
rivm.nl/stookalert) waar u kunt zien of zij een
stookalert hebben afgegeven vanwege ongunstige
weersomstandigheden of een slechte luchtkwaliteit. Zij roepen mensen dan op geen hout te stoken.
U kunt zich hier aanmelden als u een automatisch
bericht wil ontvangen als er een stookalert geldt.

